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 عقد اجلوهر

 عقد اجلوهر المثني

 يف أ ربعني حديثا من أ حاديث س يد املرسلني

 ويه س ند لكتب الس نة النبوية.

 تأ ليف

مام احلجة رحةل احملدثني الش يخ اإسامعيل بن محمد العجلوين  الإ

 هـ. بدمشق.6611املتوىف س نة 

 حتقيق ادلكتور محمد مطيع حافظ
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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 ايذ  أ ررم اأ مة احملددية بفر  الإس ناد  وأ ل ى مقام من حظظ كتاب  بني العباد  وض ر ووو  احملدثني والروا  ايذنن سلكوا سييل امحلد هلل

حسان اإىل يوم التناد.   الهدى والرشاد  والصال  والسالم ل ى ضبينا محمد املصطظى وءاهل وحصب  ومن تبعهم بإ

مام عبد هللا بن املبارك ريض هللا عن : "الإس ناد من ادلنن  ولول الإس ناد لقال من شاء ما شاء" وقال محمد بن حامت:  أ ما بعد: فقد قال الإ

س ناد".   "اإن هللا قد أ ررم هذ  اأ مة ورشفها وفضلها بلإس ناد  وليس أ حد من اأ مم لكها قدميها وحدنهثا اإ

ثة أ ش ياء  مل يعطها َمْن قبلها من اأ مم: الإس ناد  واأ نساب  والإعراب" وقال أ بو بكر اأ صهباين: "بلغين أ ن هللا تعاىل خص هذ  اأ مة بثال

ل بلإس ناد الصحيح  والصحة يف  مام السدعاين: "وأ لظاظ رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل ل بد لها من النقل  ول تعر  حصهتا اإ وقال الإ

ل برواية الثقة عن الثقة  والعدل عن العدل".   الإس ناد ل تعر  اإ

 وقال ابن الصالح: "الإس ناد خصيصة فاضةل من خصائص هذ  اأ مة  وس نة بلغة  وطلب العلو في  س نة  يذكل اس تحب الرحةل في ". 

 وللو الإس ناد قرب من رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  ونزداد للوا برواية الثقات عن الثقات. 

مام حمدث الشام رحةل املس ندنن الش يخ سامعيل العجلوين  مدرس قبة النرس بجلامع اأ مو  بدمشق  املسام : "عقد  وملا اكضت رساةل الإ اإ

ىل مؤلظها  فاضتفرت يف  اجلوهر المثني يف أ ربعني حديثا من أ حاديث س يد املرسلني" رساةل عظمية النظع  تلقاها العلامء وتظاخروا بلإس ناد اإ

  وقد حاز مؤلظها رحـد  هللا الإجازات والس ند العايل من ش يوخ  الثقات اأ فاق وقرأ ها احملدثون لطالهبم ليعم اتصال اأ ساضيد وينتفر

جاز  وبذكل انلت هذ  الرساةل الشهر  الواسعة عند للامء الإسالم.   الكبار قراء  وساملا واإ

وعن املسلدني خريا ورزقين وقد أ ررمين هللا بقراءهتا ل ى لدد من ش يويخ الثقات ايذنن تلقوا العمل واحلديث بأ ساضيد لالية وزامه هللا عين 

حقيقها برمه وأ تباعهم والوفاء هلم  كام أ جازين هبا كثري من للامء العرص  ضظعين هللا هبم يف ادلضيا واأ خر . ورغبة يف تعدمي النظع  مقت بت 

خراهجا. أ روو من هللا أ ن أ رون قد وفقت يف معيل هذا  وأ ن جيعهل خالصا لوهج  الكرمي  وامحلد هلل رب الع  املني. واإ

 س ند  بأ ربعني العجلوضية 

 بسم هللا الرمحن الرحمي. 

 امحلد هلل: يقول العبد الظقري محمد مطيع احلافظ بن محمد واصل بن الش يخ احلافظ عبد الرحمي الشهري بـ)دبس وزيت(. 

جاز  عن الش يخ الش يوخ س يد  الش يخ محمد أ    6831يب اخلري امليداين املتوىف س نة أ رو  "اأ ربعني العجلوضية" حبدد هللا وضعدت  قراء  واإ

هـ. عن ش يخ  احملدث الش يخ امحد مسمل الكزبر  6811هـ. وهو نروهيا عن ش يخ  الويل الزاهد الش يخ سلمي املسويت املتوىف س نة 

سامعيل العج 6163هـ. عن ش يخ  مس ند عرص  امحد بن عبد العطار املتوىف س نة  6111املتوىف س نة  لوين هـ. عن مؤلظها الش يخ اإ

 حمدث الشام رحـد  هللا تعاىل. 

براهمي اخلتين مث املدين املتوىف س نة  جاز  عن ش يخ املدينة املنور  وحمدهثا ومس ندها الش يخ محمد اإ هـ.  6831وأ روهيا أ يضا قراء  وساملا واإ

جازت  لل ربعني العجلوضية وغريها وذكل س نة   ا. هـ. بدمشق خالل زايرت  له 6831بقراءيت للي  وسامعي واإ
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ين أ روهيا عن مشاخيي اأ جةل الكرام الش يخ محمد عبد البايق اأ ضصار  املدين  والش يخ معر محدان  قال الش يخ اخلتين رحـد  هللا: اإ

 احملريص مث املدين  واحلافظ أ يب الإسعاد محمد عبد احلي الكتاين وغريمه  لكهم عن لامل املدينة املنور  الس يد أ يب احلسن محمد ليل بن

ظاهر الوتر   عن صاحب )اللباب( الش يخ عبد الغين الغنميي امليداين ادلمشقي  وعن لامل مكة املكرمة الس يد أ محد دحالن  الس يد 

الكهام عن الووي  عبد الرمحن بن محمد الكزبر   عن احملدث امحد بن عبيد العطار  عن مؤلظها العجلوين. وأ روهيا عن مولان الس يد عبد 

الشليب الطرابليس مث املدين  وعن الس يد عبد احلي الكتاين املذرور  وعن الش يخ معر محدان  عن العالمة القايض القادر بن عبد امحليد 

أ يب النرص اخلطيب ادلمشقي  عن وادل  الس يد عبد القادر بن عبدالرحمي اخلطيب عن الشدس محمد بن مصطظى الرمحي  والشدس محمد 

هتم عن الشهاب أ محد بن عبيد العطار  عن مؤلظها العجلوين  ونروهيا الش يخ أ بو النرص اخلطيب  العاين والووي  عبد الرمحن الكزبر  ثالث

عن الش يخ محمد معر الغز  ساملا للي   عن الشهاب العطار والش يخ محمد سعيد السويد  البغداد  الكهام عن مؤلظها العجلوين رحـدهم 

 هللا تعاىل. ويل أ ساضيد أ يضا. 

ن الش يخ اخلتين   هـ.  1/66/6833رحـد  هللا أ جازين هبا مر  أ خرى كتابة من املدينة املنور  يف مث اإ

هـ. ساملا وقراء  لبعضها  6831وأ روهيا عن س يد  معي فقي  الشام الش يخ عبد الوهاب دبس وزيت احلافظ رحـد  هللا املتوىف س نة 

جاز .   واإ

هـ. عن ش يخ  املعدر الش يخ عبد هللا بن  6831الكسم املتوىف س نة وهو نرو  عن ش يخ  مظيت ادلاير الشامية الش يخ محمد عطا هللا 

هـ. عن ش يخ  الش يخ امحد بن  6111هـ. عن ش يخ  الش يخ عبد الرمحن الكزبر  املتوىف س نة 6811درويش السكر  املتوىف س نة 

مام اإسامعيل العجلوين رحـدهم هللا تعا 6163عبيد هللا العطار املتوىف س نة   ىل. هـ. عن مؤلظها الإ

جاز  ل ى ش يخي مظيت ادلاير الشامية الطبيب الش يخ محمد أ بو اليرس لابدنن املتوىف س نة  هـ. وهو نرو  عن وادل   6116وأ روهيا قراء  واإ

هـ. عن  6811هـ. عن وادل  الش يخ امحد بن عبد الغين لابدنن املتوىف س نة  6811مظيت الشام الش يخ محمد أ بو اخلري لابدنن املتوىف س نة 

 6163هـ. عن ش يخ  الش يخ أ محد بن عبيد العطار املتوىف س نة  6131فقي  عرص  املس ند الش يخ محمد ءامني لابدنن املتوىف س نة  مع 

سامعيل العجلوين رحـدهم هللا تعاىل.   هـ. عن مؤلظها الش يخ اإ

جاز  عن املعدر قايض الشام املس ند الش يخ عبد احملسن اأ سطواين املتوىف س نة  هـ. عن ش يخ  مظيت الشام الس يد محمود  6838وأ روهيا اإ

هـ. عن الشهاب أ محد 6111هـ. عن مس ند عرص  الش يخ عبد الرمحن الكزبر  املتوىف س نة  6813أ فند  امحلزاو  احلسيين املتوىف س نة 

سامعيل العجلوين.  6163بن عبيد العطار املتوىف س نة   هـ. عن مؤلظها الش يخ عامد ادلنن اإ

 هـ.  6836س يد  الش يخ الس يد محمد الهامشي رحـد  هللا تعاىل املتوىف س نة  وأ رو  بعضها ساملا ل ى

هـ. وهو نرو  عن وادل  الش يخ  6831وأ رو  بعضها ساملا وقراء  ل ى س يد  الش يخ محمد سعيد الربهاين رحـد  هللا تعاىل املتوىف س نة 

 مد   والش يخ محمد الهامشي  والش يخ محمود العطار. عبد الرمحن الربهاين والش يخ بدر ادلنن احلس ين  والش يخ محمد صاحل اأ  

وأ روهيا عن س يد  الش يخ امحد ضصيب الـدحاميد حظظ  هللا حبق قراءت  وسامل  ل ى الش يخ محمد بدر ادلنن احلس ين  والش يخ ليل 

 ادلقر رحـدهام هللا تعاىل. 

جاز  بقهيا ل ى س يد  الش يخ محمد هشام  جازت  وقراءت  ل ى وادل  س يد  وأ روهيا ساملا وقراء  لبعضها واإ الربهاين حظظ  هللا حبق اإ

 الش يخ محمد سعيد الربهاين. 
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جاز  كتابة ومشاف  عن الش يخ محمد العريب التباين امليك املتوىف س نة   هـ.  6811وأ روهيا اإ

 هـ. رحـد  هللا تعاىل.  6111وأ روهيا عن الش يخ محمد صاحل الظرفور املتوىف س نة 

 هـ. رحـد  هللا تعاىل.  6116محمد صاحل اخلطيب املتوىف س نة وأ روهيا عن الش يخ 

 هـ.  6161وأ روهيا عن مس ند العرص الش يخ محمد ايسني الظاداين امليك املتوىف س نة 

 وأ روهيا عن الش يخ محمد زرراي ادلهلو . 

 وأ روهيا عن الش يخ محمد عبد الرش يد النعامين حظظ  هللا. 

جازت  من ش يخ  س يد  امحد بن لليو  رحـد  هللا تعاىل. وأ روهيا عن الش يخ ليل البودلميي   اجلزائر  رحـد  هللا تعاىل حبق اإ

براهمي اليعقويب ادلمشقي املتوىف س نة   هـ. رحـد  هللا تعاىل.  6111وأ روهيا عن الش يخ محمد اإ

   هللا تعاىل. وأ روهيا عن العالمة احملدث املظيد الس يد عبد العزنز بن محمد بن الصديق الغامر  احلس ين حظظ

 وأ روهيا عن الش يخ محمد املتوين املغريب حظظ  هللا تعاىل. 

 وأ روهيا عن س يد  الش يخ الس يد محمد بن للو  املاليك امليك حظظ  هللا تعاىل. 

 6161) دمشق وزا هللا عين ش يويخ خري اجلزاء وضظعين هللا هبم يف ادلضيا واأ خر . وامحلد هلل رب العاملني. وكتب محمد مطيع احلافظ. 

 هـ.( 

 ترمجة الـدؤلف: 

هو حمدث ادلاير الشامية  الش يخ املس ند الرحةل  الظقي  املظرس  املدرس حتت قبة النرس اإسامعيل بن محمد وراح بن عبد الهاد  بن عبد 

 " الشهري بلعجلوين  الشافعي  ادلمشقي املنشأ  والوفا . 6الغين بن وراح اجلرايح "

هـ. واش تغل ل ى  6116ـ. تقريبا  وحظظ القرءان الكرمي يف بدل  صغريا  مث رحل اإىل دمشق لطلب العمل س نة ه 6131ودل بعجلون س نة 

 للامء كثرينن مهنم من ادلمشقيني: 

محمد أ بو املواهب احلنبيل: مجع للي  خمت  للس بعة من طريق الشاطبية  وقراء للي  لمل احلديث دراية ورواية  وح ر كثري من دروس  يف 

 حيحني وغريهام واضتظع ب  وأ جاز . الص 

 ومهنم الش يخ محمد الاكميل: ح ر دروس  اخلاصة والعامة وأ جاز  بصحيح البخار  وغري . 

 والش يخ عبد الغين النابليس: ح ر عند  يف كثري من دروس  اخلاصة والعامة وأ جاز . 
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لياس الكرد   والش يخ يونس املرص   والش يخ عبد الرحمي الازبيك   والش يخ عبدالرمحن اجملدل  والش يخ امحد الغز   والش يخ والش يخ اإ

 اإسامعيل احلايك  والش يخ ضور ادلنن ادلسويق  والش يخ عامثن القطان  والش يخ عامثن الشدع   والش يخ عبد القادر التغليب وغريمه. 

املنور  واس تنبول  اكلش يخ عبد هللا بن سامل وأ خذ عن كثرينن من الواردنن دلمشق. واخذ عن للامء الرمةل والقدس ومكة املكرمة واملدينة 

 امليك البرص   والش يخ محمد امليك الشهري )بعقيهل( وأ يب احلسن الس ند . 

وهل أ ساضيد لديد  ذررها يف ثيت  أ ساضيد أ همات الكتب اليت رواها عن ش يوخ   ورتهبا ل ى حرو  املعجم. سافر اإىل اس تنبول س نة 

 ا تدريس قبة النرس واكن من رشوطها أ ن يتولها أ لمل أ هل دمشق. هـ. وتوىل خالل زايرت  له 6661

 هـ. وأ قرأ  حصيح البخار  يف الروضة املطهر . 6631هـ. وجح أ يضا س نة 6688هـ. وجح س نة  6681وزار القدس س نة 

 هل مؤلظات كثري  مهنا: 

 ( اأ ووبة احملققة عن اأ س ئةل املظرقة. 6

 ديثا من أ حاديث س يد املرسلني. ( وعقد اجلوهر المثني يف أ ربعني ح1

 ( وحلية أ هل الظضل والكامل بتصال اأ ساضيد بمكل الرجال. 8

 ( والظيض اجلار  رشح في  حصيح البخار . 1

لباس عن ما اش هتر من اأ حاديث ل ى الس نة الناس. 3  ( وكشف اخلظا ومزيل الإ

مس ندا  خاشعا صابرا ل ى الظقر  هل القدم الراخس يف العلوم  واليد الطوىل يف اكن لاملا برلا  صاحلا زاهدا ورلا  حمداث مظيدا  رحةل قدو   

 دقائق املنطوق واملظهوم  مالزما للعبادات والهتجد والاش تغال بدلروس العامة واخلاصة. 

ل ح 6611حمرم  8توىف يوم الثنني   ر ونازت  ودفن بـدقرب  هـ. وخروت ونازت  حافةل  ومل يبقى أ حد من أ هل الشام من ربري أ و صغري اإ

 ". 1الش يخ أ رسالن. وقرب  ما زال ظاهرا نزار حىت زماضنا احلارض "

 طبعات الرساةل: 

 الطبعة الاوىل: 

مام الشام  6811طبعت بتصحيح الس يد محمد بدر ادلنن أ يب فراس النعساين احلليب س نة  ىل اإ هـ. وجاء يف مقدمهتا: ويه الرساةل املنسوبة اإ

سامعي تقان ل ى اأ س تاذ الكبري العالمة احملدث اخلطري مولان املرحوم املوسوم بإ ل العجلوين بن محمد اجلراح  مضبوطة غاية الضبط والإ

" رحـد  هللا تعاىل  كنت قرأ هتا وضبطها ل ى اأ س تاذ املذرور يف مجةل من كتب 8الس يد الش يخ محمد ليل بن ظاهر الوتر  املدين "

ت ضظس الش يخ بنفر الرساةل لعظم ضظعها يف بهبا  واكن أ شار اإيل بنفرها  فالزتمت طباعهتا  واعتنيت الصحاح  دواونن الس نة  وقد مه

"  مدنر كتبخاضة املرحوم الس يد لار  1بتصحيحها كام جيب  مس تعينا بهلل تعاىل  وأ ان الظقري احلقري عبد القادر بن املرحوم محمد حوار  "

 ملنور . " ش يخ الإسالم بملدينة ا3حمكت بيك "
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 الطبعة الثاضية: 

" 1هـ.بتحقيق محمد مطيع احلافظ  اعامتدا ل ى ثالث نسخ خمطوطة نسختان حتتظظ هبام املكتبة اأ ورية "6833طبعت بدمشق س نة 

نظيذا بدمشق ونسخة اثلثة من مكتبة اأ خ اأ س تاذ محمد رايض املاحل  مع املقابةل ل ى النسخة املطبولة أ ول. وقد طبعت هذ  الطبعة ت 

براهمي الظضيل اخلتين مث املدين  لامل املدينة املنور  ومس ندها املتوىف س نة   ". 1هـ" 6831لرغبة ش يخنا العالمة الش يخ محمد اإ

 الطبعة الثالثة: 

ادلمشقي  طبعت مع رشهحا: "الظضل املبني ل ى عقد اجلوهر المثني" وهو رشح اأ ربعني العجلوضية تأ ليف الش يخ محمد وامل ادلنن القامسي 

 هـ. بدار النظائس بريوت.  6811بتحقيق اللغو  النحو  لامص محمد هبجة البيطار. طبع س نة 

 تعريف هبذ  الطبعة: 

 مت اإخراج هذ  الطبعة وحتقيقها بعون هللا وتوفيق  وفق اأ مور التالية: 

 ( اعامتد الطبعة الثاضية. 6

هدايئ نسخة مصور  ل ى نسخة الش يخ عبد الرمحن الكزبر  كام ( اعامتد نسخة خمطوطة جديد  تظضل اأ خ اندر خرسة ا1 لرنكويس بإ

 جاء يف أ خرها. 

 ( الرووع اإىل أ صول الكتب الوارد  يف الرساةل لتوثيق النصوص وحتقيق . 8

 ( حتقيق رجال اأ ساضيد. 1

 ( ضبط النصوص. 3

مام العجلوين للك كتاب كام هو وارد يف الطبعة1 اأ وىل اليت أ رش  ل ى طباعهتا الش يخ محمد بدر ادلنن  ( أ حلقت بلهامش س ند الإ

 النعساين احلليب رحـد  هللا تعاىل. 

 ( خروت اأ حاديث. 1

يضاحا للنص ووضعت هامشني فاأ ول من اأ صل والثاين من تعليقايت. 3  ( رشحت بعض اأ لظاظ يف الهامش اإ

 هـ.  6161يح فامي نريض ربنا عز وجل. دمشق محمد مطيع احلافظ أ روو هللا أ ن أ رون قد وفقت يف اإخراج هذا الكتاب الإخراج الصح 

 " 1مل أ سع يف طلب احلديث لسدعة ... أ و لوامتع قدمي  وحديث  "

ذا فات احملب لقاء من ... هيوى تعلل بس امتع حديث    لكن اإ

  ":3هـ.فامي روينا  عن  " 316قال احلافظ أ بو القامس ل ى بن احلسن بن عسارر املتوىف س نة 
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 واظب ل ى مجع احلديث وكتب  ... واهجد ل ى تصحيح  يف كتب  

 وامسع  من أ ربب  ضقال كام ... مسعو  من أ ش ياخهم تسعد ب  

 واعر  ثقات روات  من غريمه ... رامي متزي صدق  من كذب  

منا ... ضطق النيب حاكية عن رب    فهو املظرس للكتاب واإ

 ع فرض  من ضدب  وتظهم اأ خبار تعمل حهل ... من حرم  م

 وهو املبني للعباد بفرح  ... سري النيب املصطظى مع حصب  

ض  ... قرب اإىل الرمحن حتظ بقرب    وتتبع العايل الصحيح فاإ

 وجتنب التصحيف في  فرمبا ... أ دى اإىل حتريظ  بل قبهل 

 واترك مقال من حلاك جبههل ... عن كتب  أ و بدلة يف قلب  

  ... ويعد من أ هل احلديث وحزب  فكظى احملدث رفعة أ ن نرتىض

ل هللا  هل اإ بسم هللا الرمحن الرحمي  امحلد هللا ايذ  رفع مقدار أ هل احلديث  وخصهم حبظظ أ ساضيد  يف القدمي واحلديث  وأ شهد أ ن ل اإ

عبد ورسوهل املرسل وحد  ل رشيك هل  شهاد  تبلغ قائلها مراتب من سار يف سييل اخلريات السري احلثيث  وأ شهد أ ن س يدان محمدا 

حسان  واأ مئة اجملهتدنن ومقدل هيم بأ رش  كتاب وأ مجع  ممزيا بني الطيب واخلبيث. ص ى هللا وسمل للي  ول ى ءاهل وأ حصاب  والتابعني هلم بإ

 أ مجعني  ول س امي ايذنن هلم الاعتناء بلتدريس والتحديث. 

س "  61امعيل العجلوين ابن محمد اجلراح: قد وقظت ل ى رساةل أ ظهنا لبعض املكيـني "أ ما بعد: فيقول العبد الظقري اإىل مول  الغين الظتاح اإ

ولكين مل أ قف ل ى امس   ول ل ى تسديت   ويه مش متةل ل ى ذرر أ حاديث من أ وائل بعض كتب احلديث  مهنا الكتب الس تة املشهور   

ن   وقد يذرر من أ واخرها ولعل غرض  من مجعها تسهيل قراءهتا ل ى وقد ذرر فهيا من أ وائل لك كتاب مهنا حديثا غالبا  وقد يذرر أ كرث م 

جاز  مهنم هبذ  الكتب  وقد تقدم لنا أ ن واملة قرؤوها للينا واحدا بعد واحد واس تجازوان هبا  وقد أ حببت أ ن اقترص  الش يوخ طلبا لالإ

ل من )حصيح الإ  مام البخار ( فذررت من أ وهل حديثني أ ن من أ ول لك كتاب مهنا ل ى حديث واحد غالبا حلصول الغرض بذكل  اإ

منا اأ عامل بلنيات." خمروم يف غالب نسخ البخار   بل يف مجيعها ل ى ما قاهل يف )فتح البار  " ل من )مصنف 66أ حدهام وهو:" اإ "( واإ

ضيا  فاإن حدنهثا مكرر مع ما في  عبد الرزاق( فذررت من  حديثني  أ ن أ وهلام خمترص اللظظ جدا  وحذفت مما ذرر  مهنام )سنن البهيقي( اث

)مس ند الشافعي( رحـد  هللا تعاىل  وكذا حذفت أ حد )مس ند  الزبار( لتكرر   و)مس تخرج أ يب ضعمي( لتكرر حديث  مع ما في  )حصيح 

ن ذرر  فهيا  لكن  مل يذرر  اس تقالل.   مسمل( وزدت )معجم أ يب يع ى املوصيل( فاإن صاحب الرساةل واإ

مام أ يب حنيظة النعامن( تنوهيا بأ ض  من أ هل هذا الشأ ن وكتاب )الشظا للقايض عياض( و ) اترخي ابن وزدت ل ى ما فهي ا )مس ند الإ

مام أ يب حنيظة النعامن " "( تنوهيا بأ ض  من أ هل هذا الشأ ن وكتاب )الشظا 68عسارر( دلمشق الشام  وزدت ل ى ما فهيا )مس ند الإ

الشام  وكتاب )الظرج بعد الشد ( لبن أ يب ادلضيا  وكتاب )وياد املسلسالت( للجالل  للقايض عياض( و)اترخي ابن عسارر( دلمشق

الس يوطي  وكتاب )ايذرية الطاهر ( لدلوليب  و)مشاك  اأ ضوار( للش يخ حمي ادلنن بن عريب. فصار املتحصل أ ربعني حديثا من أ ربعني 
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  وسمل أ ربعني حديثا  فلعيل أ بعث من مجع ذكل من العلامء العاملني  كتاب. وأ خرتت ذكل أ رون ممن حظظ ل ى أ مة محمد ص ى هللا للي

وعلنا هللا بظضهل من الناجني. ومسيت ذكل: "عقد اجلوهر المثني يف أ ربعني حديثا من أ حاديث س يد املرسلني" وبدأ ت بلكتب الس تة 

مام ماكل( مث مبساضيد اأ مئة الثالثة مام أ يب حنيظة( مث )مبس ند احلارث بن املشهور  لش يوع اس تعاملها  مث )مبوطأ  الإ   مبتدأ  مهنا )مبس ند الإ

 أ يب أ سامة( مث )مبس ند الزبار( مث )مبس ند أ يب يع ى املوصيل(. وأ خمت الرساةل بكتاب )ابن الس ين( ملناس بة س تظهر بذرر حديث . وهذا أ وان

 الفروح يف املقصود  بعون املعني املعبود. فأ قول: 

 " 61مام البخار  "الكتاب اأ ول ... حصيح الإ 

سامعيل البخار   للي  رمحُة الكرمِي البار   يف أ ول حصيح : بسم هللا الرمحن الرحمي  بب ريف اكن بدء  قال أ بو عبد هللا محمد بن اإ

ليك كام أ وحينا اإىل ضوح والنبيني من بعد { سو  ان أ وحينا اإ ر  الويح اإىل رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  وقول هللا عز وجل: }اإ

براهمي 618النساء/ لي  قال: حدثنا احلُديد   قال: حدثنا سظيان  قال: حدثنا حيىي بن سعيد اأ ضصار   قال: أ خربين محمد بن اإ . وبلس ند اإ

التميي أ ض  مسع للقدة بن وقاص اللييث يقول: مسعت معر بن اخلطاب ريض هللا عن  ل ى املنرب يقول: مسعت رسول هللا ص ى هللا للي  

لي  وسمل يق ىل امرأ   ينكحها فهجرت  اإىل ما هاور اإ منا للك امرئ ما ضوى  مفن اكضت جهرت  اإىل دضيا يصيهبا أ و اإ منا اأ عامل بلنيات  واإ ول: "اإ

"63 ."" 

منا للك امرئ ما ضوى  مفن اكضت جهرت  اإىل هللا ورسوهل فهجرت  اإىل هللا ورسوهل   منا اأ عامل بلنيات  واإ ومن وأ ما احلديث اتما فهو: "اإ

لي ".   اكضت جهرت  اإىل دضيا يصيهبا أ و امرأ   ينكحها فهجرت  اإىل ما هاور اإ

لي  قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف  قال: أ خربان ماكل  عن هشام بن عرو   عن أ بي   عن لائشة أ م املؤمنني ريض هللا عهنا  وبلس ند اإ

لي  وسمل فقال: اي رسول هللا ريف يأ تيك الويح؟ فقال رسول هللا أ ن احلارث بن هشام ريض هللا تعاىل عن  سأ ل رسول هللا ص ى هللا ل 

" وقد وعيت عن  ما قال وأ حياان نمتثل 61" اجلرس  وهو أ شد  ليل فيظصم عين "61ص ى هللا للي  وسمل: "أ حياان يأ تيين مثل صلصةل "

 يل املكل رجال فيلكدين فأ عي ما يقول". 

ض  وبين  ليتظصد "قالت لائشة ريض هللا عهنا: ولقد رأ يت  ين  ". 61" عرقا "63ـزل للي  الويح يف اليوم الشديد الربد فيظصم عن  واإ

 " 11الكتاب الثاين ... حصيح مسمل "

مام أ بو احلسني مسمل بن احلجاج القـَُشري  النيسابور  رحـد  هللا تعاىل يف أ ول حصيح  بعد خطبت  الطويةل املش متةل ل ى أ حادي ث قال الإ

لي  قال: حدثنا "جليةٍل: كتاب  " أ بو خيمثة زهري بن حرب  قال: حدثنا وريع عن َكهَدس عن عبد هللا بن بريد   عن 16الإميان  وبلس ند اإ

وحدثنا عبيد هللا بن معاذ العنرب  وهذا حديث  قال: حدثنا أ يب قال: حدثنا كهدس  عن ابن بريد   عن حيىي  –" 11ح" -حيىي بن يعَدر 

ن قال يف القدر بلبرص  معبد اجلهين فاضطلقت أ ان ومحيد بن عبد الرمحن احِلدرَي  حاجني أ و معمترنن فقلنا: لو لقينا بن يعدر قال: اكن أ ول م

أ حدا من أ حصاب رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل فسأ لنا  عام يقول هؤلء يف القدر. فوفق لنا عبدهللا بن معر بن اخلطاب ريض هللا عهنام 

  أ ان وصاحيب. أ حدان عن ميين  واأ خر عن شامهل. فظننت أ ن صاحيب س يلك الالكم اإيل. فقلت: أ ب اي عبد الرمحن داخال املسجد. فاكتنظت

ض  قد ظهر قبلنا انس يقرؤون القرءان ويتقـظرون " ذا 11" العمل. وذرر من شأ هنم  وأ هنم نزمعون أ ن ل قدر. وأ ن اأ مر أ ضف "18اإ "  فقال: اإ

مهنم  وأ هنم برءاء مين  وايذ  حيلف ب  عبد هللا بن معر: لو أ ن أ حدمه مثل أ حد ذهبا فأ ضظق   ما قبل هللا  لقيت أ ولئك فأ خربمه أ ين بر ء

ذ طلع للينا  من  حىت يؤمن بلقدر. مث قال: حدثين أ يب معر بن اخلطاب  قال: بيامن حنن عند رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل ذات يوم  اإ

الشعر. ل نرى للي  أ ثر السظر. ول يعرف  منا أ حد. حىت جلس اإىل النيب ص ى هللا للي  وسمل. رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 

 فاس ند رربتي  اإىل رربتي . ووضع كظي  ل ى خفذي . وقال: اي محمد أ خربين عن الإسالم. فقال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: "الإسالم أ ن
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ل هللا وأ ن محمدا رسول وتقمي هل اإ لي  سييال" قال: صدقت. تشهد أ ن ل اإ ن اس تطعت اإ  الصال  وتؤيت الزاك  وتصوم رمضان وحت  البيت اإ

 قال: فعجبنا هل يسأ هل ويصدق . قال: فأ خربين عن الإميان. قال: "أ ن تؤمن بهلل  ومالئكت   وكتب   ورسهل  واليوم اأ خر. وتؤمن بلقدر

ض  نراك" قال: فأ خربين عن خري  ورش " قال: صدقت. قال: فأ خربين عن الإحسان. قال:  "أ ن تعبد هللا ك ضك ترا  فاإن مل تكن ترا  فاإ

" وأ ن ترى احلظا  العرا  11". قال: "أ ن تدل اأ مة ربهتا "13السالة. قال: "ما املس ئول عهنا بأ لمل من السائل" قال: فأ خربين عن أ ماراهتا "

"  مث قال يل: "اي معر أ تدر  من السائل؟" قلت: هللا ورسوهل 11ت مليا "العاةل رلاء الشاء  يتطاولون يف البنيان" قال: مث اضطلق  فلبث

ض  جربيل أ اتمك يعلدمك دينمك "  "" وذرر احلديث من طرق أ خرى برواايت خمتلظة. 13أ لمل  قال: "فاإ

 " 11الكتاب الثالث ..... سنن أ يب داود "

مام أ بو داود سلامين بن اأ شعث السجس تاين رحـد  هللا تعا لي  قال: قال الإ ىل يف أ ول سنن : بب التخيل عند قضاء احلاجة. وبلس ند اإ

 حدثنا عبد هللا بن مسلدة القعنيب  حدثنا عبد العزنز يعين ابَن محمد عن محمٍد يعين ابَن معٍرو عن أ يب سلدة  عن املغري  بن شعبة ريض

ذا ذهَب املَذَهَب " "" وروا  بس ند  عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام 86َعَد "" أ ب86هللا عن :"أ ن النيب ص ى هللا للي  وسمل اكن اإ

ذا أ راد الرباز"  "" 88" اضطلق حىت ل نرا  أ حد"81بلظظ:" أ ن النيب ص ى هللا للي  وسمل اكن اإ

 " 81الكتاب الرابع ..... سنن الرتمذ  "

مام أ بو ليىس محمد بن ليىس بن َسْوَرَ  الرتمذ  رحـد  هللا تعاىل يف  أ ول سنن  بب ما جاء: ل تقبل صال  بغري طهور  بلس ند قال الإ

لي  قال: حدثنا قتيبة بن سعيد  قال: حدثنا أ بو عواض   عن سامك بن حرب ح وحدثنا هناد  حدثنا وريع  عن اإرسائيل  عن سامك  عن  اإ

"  ول صدقة من 83  بغري طهور "مصعب بن سعيد  عن ابن معر ريض هللا عهنام  عن النيب ص ى هللا للي  وسمل قال: "ل تقبل صال

ل بطهور". قال ليىس: هذا احلديث أ حص شئ يف هذا الباب وأ حسن "81غلول "  ". 81"" قال هناد يف حديث  "اإ

 " 83الكتاب اخلامس ..... سنن النَسايئ "

مام أ بو عبد الرمحن أ محد بن شعيب النسايئ رحـد  هللا يف أ ول سنن  الصغرى املسام  بلـد  جتىب: كتاب الطهار   تأ ويل قوهل تعاىل: قال الإ

ذا مقمت اإىل الصال  فاغسلوا وووهمك وأ يدنمك اإىل املرافق{ املائد  /  لي  قال: أ خربان قتيبة بن سعيد  قال: حدثنا سظيان  عن 1}اإ . وبلس ند اإ

ذا اس  تيقظ أ حدمك من ضوم  فال يغدس يد  يف الزهر   عن أ يب سلدة  عن أ يب هرنر  ريض هللا عن  أ ن النيب ص ى هللا للي  وسمل قال:" اإ

ن أ حدمك ل يدر  أ نن بتت يد  "81َوضوئ  "  "" 11"حىت يغسلها ثالاث  فاإ

 " 16الكتاب السادس ..... سنن ابن ماجة القزويين "

هتىى. وماجة  بجلمي ":ماجة: لقب وادل محمد بن نزيد القزويين  صاحب السنن  ل جد . ان 11هو عبد هللا محمد بن نزيد  قال يف القاموس "

تباع س نة رسول هللا مام املذرور رحـد  هللا تعاىل يف أ ول سنن : بسم هللا الرمحن الرحمي  بب اإ  اخملظظة  وبعض املغاربة يشددها. قال الإ

لي  قال: حدثنا أ بو بكر بن أ يب شيبة قال: حدثنا رشيك  عن اأ معش  عن أ يب صاحل  عن أ   يب هرنر  ص ى هللا للي  وسمل. وبلس ند اإ

"" وروا  أ يضا بس ند أ خر  عن 18ريض هللا عن  قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل:" ما أ مرتمك ب  خفذو   وما هنيتمك عن  فانهتوا "

منا هكل من اكن قبلمك بسؤاهلم واخت الفهم أ يب هرنر  ريض هللا عن  بلظظ: قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: "ذروين ما تركتمك  فاإ

ذا هنيتمك عن شئ فانهتوا " ذا أ مرتمك بشئ خفذوا من  ما اس تطعمت  واإ  "" 11ل ى أ ضيياهئم  فاإ

 الكتاب السابع ... 
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مام ماكل "  " رحـد  هللا من رواية حيىي بن حيىي اللييث اأ ضدليس. 13موطأ  الإ

مام أ بو عبد هللا ماكل بن أ نس يف أ ول موطئ  رحـد  هللا تعاىل: بب وق لي  قال: حدثنا شهاب: أ ن معر بن قال الإ وت الصال  وبلس ند اإ

ر الصال  يوما  )أ   مل يصلها يف أ ول الوقت( فدخل للي  عرو  بن الزبري فأ خرب : أ ن املغري  بن شعبة أ خ   ر عبد العزنز ريض هللا عن  أ خَّ

اي مغري ؟ أ ليس قد للدت أ ن جربيل للي   الصال  يوما وهو بلكوفة  فدخل للي  أ بو مسعود اأ ضصار  ريض هللا عن  فقال: ما هذا

السالم نزل فص ى  فص ى رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  مث ص ى فص ى رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  مث ص ى فص ى رسول هللا 

  مث قال: هبذا ص ى هللا للي  وسمل  مث ص ى فص ى رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  مث ص ى فص ى رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل

". فقال معر بن عبد العزنز: المل ما حتدث ب  اي عرو   أ و أ ن جربيل هو ايذ  أ قام لرسول هللا ص ى هللا للي  وسمل وقت 11أ مرت "

الصال ؟ قال عرو : كذكل اكن بشري بن أ يب مسعود اأ ضصار  حيدث عن أ بي   قال عرو : ولقد حدثتين لائشة ريض هللا عهنا زوج 

 ". 13"َ" "11 هللا للي  وسمل: "أ ن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل اكن يصيل العرص والشدس يف رجرهتا قبل أ ن تَْظهُر "النيب ص ى

مام أ يب حنيظة النعامن بن اثبت رحـد  هللا " "  مجع أ يب محمد عبد هللا بن محمد بن يعقوب بن احلارث 11الكتاب الثامن ... مس ند الإ

 ". 31احلاريث"

م لي : حدثنا عطاء عن ابن عباس ريض هللا عهنام  عن قال الإ ام أ بو حنيظة النعامن بن اثبت ريض هللا عن  يف مس ند  املذرور  بلس ند اإ

 رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل أ ض  قال:" من داوم أ ربعني يوما ل ى صال  الغدا  والعشاء يف واملة كتب هل براء  من النظاق  وبراء  من

 "" 36الفرك"

مام الشافعي رحـد  هللا "الك  " بن يعقوب 38"  من رواية الربيع بن سلامين اجلزي  مجع أ يب العباس أ محد "31تاب التاسع ... مس ند الإ

 اأ مص. 

لي  قال: أ خربان ماكل  عن  دريس الشافعي ريض هللا عن  يف أ ول مس ند  املذرور: كتاب الطهار . وبلس ند اإ قال أ بو عبد هللا محمد بن اإ

ن سلمي  عن سعيد بن سلدة  رجل من ءال ابن اأ زرق  أ ن املغري  بن أ يب برد   وهو من بين عبد ادلار أ خرب  أ ض  مسع أ ب هرنر  صظوان ب

ذا  ان نررب البحر وحندل معنا القليل من املاء  فاإ ريض هللا عن  يقول: "سأ ل رجل رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل فقال: اي رسول هللا  اإ

 "". 33" ماؤ  احلل ميتت  "31ا  أ فنتوضأ  مباء البحر؟ فقال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: هو الطهور "توضأ ان ب  عطش ن

مام أ محد "  " 31الكتاب العارش ... مس ند الإ

مام أ بو عبد هللا أ محد بن محمد بن حنبل ريض هللا عن  يف أ ول مس ند   وهو مس ند أ يب بكر الصديق ريض هللا عن  من رواية  قال الإ

لي  قال: حدثين أ يب أ محد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أ سد يف كتاب  قال: حدثنا عبد هللا بن ضـُدري قال : ودل  عبد هللا عن   وبلس ند اإ

نمك  أ خربان اإسامعيل يعين ابن أ يب خادل  عن قيس قال: قام أ بو بكر ريض هللا عن  حفدد هللا تعاىل وأ ثىن للي   مث قال: اي أ هيا الناس اإ

{ سور  املتقر  َذا اْهَتَديمُْتْ
ِ
مُك مَّن َضلَّ ا نَن أ َمنُوْا لَلَْيمُكْ َأضُظَسمُكْ َل ي َُره ِ َا ايذَّ ان مسعنا رسول هللا ص ى هللا 613ائد  / ؤون هذ  اأ ية:}اَي َأهيه . واإ

ذا رأ وا املنكر فمل يغريو  أ وشك أ ن يعدهم هللا بعقاب  " ن الناس اإ  "" 31للي  وسمل يقول:" اإ

سامعيل قال: مسعت قيس بن ورو  ا  أ يضا ببعض مغانر  متنا وس ندا قال: حدثين أ يب قال: حدثنا محمد بن وعظر  قال: حدثنا شعبة  عن اإ

نمك تقرؤون هذ  اأ ية وتضعوهنا ل ى غري ما وضعها  أ يب حازم حيدث عن أ يب بكر الصديق ريض هللا عن : أ ض  خطب فقال:" اي أ هيا الناس اإ

{ مسعت رسول هللا ص ى هللا للي  هللا تعاىل:}اَي أَ  َذا اْهَتَديمُْتْ
ِ
نَن أ َمنُوْا لَلَْيمُكْ َأضُظَسمُكْ َل ي َُرهمُك مَّن َضلَّ ا ِ َا ايذَّ ذا رأ وا هيه ن الناس اإ وسمل يقول: اإ

 "" 33املنكر بيهنم فمل ينكرو  يوشك أ ن يعدهم هللا بعقاب  "
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 " 31الكتاب احلاد  عفر ... مس ند ادلاريم "

" ادلاريم السدرقند  يف مس ند : بب ما اكن للي  الناس قبل مبعث رسول هللا ص ى هللا 11أ بو محمد عبد هللا بن عبد الرمحن " قال

لي  قال: أ خربان الوليد بن الن ر الرميل  عن ميرس  " " بن معبد  من بين احلارث بن أ يب 16للي  وسمل من اجلهل والضالةل: وبلس ند اإ

 وضني: حرام من خلم  عن ال

ان كنا أ هل جاهلية وعباد  أ واثن  فكنا ضقتل اأ ولد  واكضت عند  بنت  أ ن رجال أ ىت النيب ص ى هللا للي  وسمل فقال: اي رسول هللا  اإ

ذا دعوهتا  فدعوهتا يوما فاتبعتين  مفررت حىت أ تيت برئا من أ هيل غري بعيد  فأ خذت بيدها  ---يل  فلام أ جابت  واكضت مرسور  بدلايئ اإ

 رديت هبا يف البرئ. واكن أ خر عهد  هبا أ ن تقول: أ بتا   أ بتا . ف

" دمع عيني   فقال هل رجل من جلساء الين ص ى هللا للي  وسمل: أ حزضت اي رسول 11فبىك رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل حىت وكف "

ض  يسأ ل ع ام أ مه   مث قال هل: أ لد ليلَّ حديثك  فأ لاد  فبىك هللا ص ى هللا للي  وسمل  فقال هل رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: كف فاإ

"  مث قال هل: اإن هللا قد وضع عن اجلاهلية ما معلوا فاس تأ ضف 18رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل حىت وكف ادلمع من عيني  ل ى حليت  "

 ". 11معكل "

 " 13الكتاب الثاين عفر ... مس ند أ يب داود الطياليس "

ررام يف القيام "وامس  هشام بن عبد امل مام النوو  يف الرتخيص يف الإ "  وقال احلافظ ابن رجر يف التقريب  11كل ل ى ما قال الإ

لي  قال يف أ ول مس ند  يف حديث الاس تغظار عقب صال  ركعتني  والكوراين يف اأ مم: امس  سلامين بن داود اجلارود الطياليس. وبلس ند اإ

" ابن أ سامء الظراز  11املغري   قال: مسعت ليل  بن ربيعة اأ سد  حيدث عن أ سامء أ و )قال( " قال: حدثين شعبة  قال: حدثنا عامثن بن

أ ن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل قال: "ما من عبد يذضب  –وصدق أ بو بكر  –قال: مسعت لليا ريض هللا عن  يقول: حدثين أ بو بكر 

ل غظر َ  ذضبا  مث يتوضأ  ويصيل ركعتني  مث يس تغظر هللا اإ َذا فََعلُوْا فَاِحَشًة َأْو َظلَُدوْا َأضُْظَسهُْم َذَكُروْا اّلل 
ِ
نَن ا ِ هل. مث تال هذ  اأ ية: }َوايذَّ

{ سور  ءال معران/ ُ لَّ اّلل 
ِ
ضُوَب ا ْم َوَمن يَْغِظُر ايذه ضُوهِبِ َتْغَظُروْا يِذُ َ . واأ ية اأ خرى: }َوَمن يَْعَدْل ُسوًءا َأْو يَْظمِلْ ضَْظسَ 683فَاس ْ َتْغِظِر اّلل  ُ  مُثَّ يَس ْ

َ غَُظوًرا رَِّحميًا{ " ِد اّلل   ". 661" سور النساء/ 13جَيِ

 " 11الكتاب الثالث عفر ... مس ند عبد بن مُحَيد "

مام عبُد بن مُحيد بن ضرص الِكيس ِ " لبدل  "  بكرس الاك  وتشديد السني املهدةل  نس بة11بحلاء املهدةل مصغرا  ويسدى املنتخب. وهو الإ

لي : أ خربان نزيد بن هارون  قال: أ خربان اإسامعيل بن أ يب خادل  ع ن امسها ريس. قال يف حديث اأ خِذ ل ى يِد الظامل  وهو أ وهل  بلس ند اإ

نَن أ َمنُوْا لَلَْيمُكْ َأضظُ  ِ َا ايذَّ نمك تقرؤون هذ  اأ ية:}اَي َأهيه َذا قيس بن أ يب حازم  ن أ يب بكر الصديق ريض هللا عن  قال: اإ
ِ
َسمُكْ َل ي َُرهمُك مَّن َضلَّ ا

{ سور  املائد / ذا رأ وا الظامل فمل يأ خذوا ل ى يدي  أ وشك أ ن 613اْهَتَديمُْتْ ن الناس اإ ين مسعت رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل يقول: "اإ . واإ

 "" 16يعدهم هللا بعقاب  "

 " 11الكتاب الرابع عفر ... مس ند احلارث بن أ يب أ سامة "

لي   حدثنا نزيد بن هارون  قال:  وهو غري مام أ بو محمد احلارث بن أ يب أ سامة رحـد  هللا تعاىل يف أ ول املس ند. وبلس ند اإ مرتب  قال الإ

حدثنا زرراي بن أ يب زائد   عن الشعيب  عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: 

 ". 18سلدون من لساض  ويد   واملهاور من جهر ما هنىى هللا عن  "املسمل من سمل امل 
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ار " خَّ  " 11الكتاب اخلامس عفر ... مس ند الزبَّار الـدلقب بلبحر الزَّ

لي   حدثنا احلارث بن اخل ر العطار  قال: حدثنا سعيد بن مام أ بو بكر احلسن بن أ يب احلسن الزبار رحـد  هللا تعاىل  وبلس ند اإ  قال الإ

يد بن أ يب بكر الـَدْقرُبِ   عن أ خي  عبد هللا بن سعيد  عن جد  أ يب سعيد قال: مسعت ليل بن أ يب طالب ريض هللا عن  حيدث عن سع 

أ يب بكر ريض هللا عن  قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: ما من مسمل يتوضأ  فيحسن الُوضوء  مث يأ يت املسجد فيصيل في  

ل غظر " هللا " هل"ركعتني مث يس تغظر هللا   ". 13اإ

 " 11الكتاب السادس عفر ... مس ند أ يب يع ى الـُدوصيل "

ميان  يف مس ند أ يب بكر الصديق ريض هللا عن   بلس ند  مام أ يب يع ى أ محد بن ليل الـدوصيل المتميي رحـد  هللا يف أ حاديث الإ قال الإ

براهمي قال: ح لي  قال: حدثنا احلسن بن شيب  قال: حدثنا اإ دثنا ُهش مٌي  قال: حدثنا روثر  قال: حدثنا حكمي  عن انفع  عن ابن معر اإ

ريض هللا عهنام  عن أ يب بكر الصديق ريض هللا عن  قال: قلت: اي رسول هللا  ما جنا  هذا اأ مر ايذ  حنن في ؟ قال: من شهد أ ن ل 

ل هللا  فهو هل جنا  " هل اإ  ". 11اإ

 الكتاب السابع عفر ... 

 " 13ن رحـد  هللا املسدى بلتقاس مي واأ ضواع "حصيح ابن حبا

لي   أ خربان احلسن بن سظيان مام أ بو عبد هللا محمد بن ِحبان رمح  املكل ادلاين يف النوع اأ ول من حصيح  الـدذرور  وبلس ند اإ   قال الإ

ر   عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال: قَِدم " قال: حدثنا عباد بن عباد  قال: حدثنا أ بو وـد11قال: حدثنا محمد بن أ يب بكر الـدقديس "

ان هذا احلي من ربيعة  قد حالت بيننا وبينك كظار م ر  ول  وفد عبد القيس ل ى رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل فقالوا: اي رسول هللا  اإ

لي  من وراءان  قال: أ مرمك بأ ربع: ا ل يف شهر حرام  مفران بأ مٍر ضعدل ب  وضدعو اإ ليك اإ ل هللا وأ ن محمدا خنلص اإ هل اإ لإميان بهلل: شهاد  أ ن ل اإ

ِقري والـُدقـيَّ  ِء والـَحنْـمَتِ والـنَـّ بَّ يتاء الزاك   وأ ن تؤدوا ُُخس ما غمنمت  وأ هنامك عن ادله قام الصال  واإ  ". 36". "31ـر "رسول هللا  واإ

 حصيح ابن خزمية "أ " … الكتاب الثامن عفر 

مام أ بو عبد هللا محم لي  قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصدد بن عبد الوارث  قال: قال الإ د بن اإاحاق ابن خزمية رمح  هللا بلس ند اإ

حدثنا أ يب  "قال: حدثين أ يب "ب""  قال حدثين حسني املعمل  عن عبد هللا بن بريد   أ ن عبد هللا املزين ريض هللا عن  حدث   أ ن 

ملغرب ركعتني مث قال صلوا قبل املغرب ركعتني  مث قال يف الثالثة ملن شاء "خا  "ج"" أ ن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل ص ى قبل ا

 حيس هبا الناس س نة. )أ ن( بظتح اهلدز  أ   خمافة أ ن يظهنا الناس س نة مؤكد . 

ظاهر أ ض  اجلوزجاين( )أ ( حصيح ابن خزمية بلس ند اإىل الظخر ابن البخار  عن أ يب جنيح فضل هللا بن عامثن بن أ محد اجلوزبن/ين  )وال

عن أ يب بكر عبد الرمحن بن عبد هللا البحري   عن أ محد بن منصور بن خلف  عن أ يب طاهر محمد بن الظضل بن محمد بن اإاحاق بن 

 خزمية عن جد  مؤلظ  رمح  هللا. 

 )ب(الزايد  من حصيح ابن حبان. 
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ىي حدثنا معدر حدثنا عبد الوارث انُحسني املعمل ب . وأ خرج  ابن زفي  بس ند أ خر قال: حدثنا محمد بن حي 1/6131)ج( حصيح ابن خزمية 

  وأ بو داود 1813و  6638  عن ابن خزمية بلس ند واملنت الذلنن أ وردهام العجلوين  وأ خرج  البخار  6333برمق  1حبان يف حصيح  

6136 . 

 مصنف عبد الرزاق الصنعاين )أ ( … الكتاب التاسع عفر 

مام أ بو بكر عب د الرزاق بن هامم بن انفع رمح  هللا تعاىل يف أ خر مصنظ   وهو من عوالي   أ ض  ثاليث الس ند: أ خربان معدر بن اثبت قال الإ

ىل أ ذضي  )ب(. وروى عبد الرزاق أ يضا يف مصنظ   "البناين" عن أ نس ريض هللا عن  قال: اكن شعر رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل اإ

ل شئ خلق  املذرور بلس ند عن جابر بن عبد هللا  اأ ضصار  ريض هللا عهنام: قال: قلت اي رسول هللا   بأ يب أ ضت وأ يم  أ خربين عن أ وَّ

كن هللا قبل أ ش ياء؟ قال: اي جابر  اإن هللا تعاىل خلق قبل اأ ش ياء ضور ضييك من ضور   جفعل ذكل النور يدور بلقدر  ما شاء هللا  ومل ن

انر  ول مكل ول سامء ول أ رض  ول مشس ول مقر  ول وين ول اإنيس )ج(  فلام أ راد هللا  يف ذكل الوقت لوح ول قمل ول ونة ول

تعاىل أ ن خيلق اخللق قسم ذكل النور أ ربعة أ وزاء  خفلق من اجلزء اأ ول القمل  ومن الثاين اللوح  ومن الثالث العرش  مث قسم اجلزء 

ىل أ ربعة أ وزاء  خفلق من الرابع أ ربعة أ وزاء  خفلق من اأ ول محةل العرش  و  من الثاين الكريس  ومن الثالث بقية املالئكة  مث قسم الرابع اإ

اجلزء اأ ول السدوات  ومن الثاين اأ رضني  ومن الثالث اجلنة والنار  مث قسم اجلزء الرابع أ ربعة أ وزاء خفلق من اأ ول ضور أ بصار 

هل اإل هللا محمد رسول هللا ص ى هللا املؤمنني  ومن الثاين ضور قلوهبم  ويه املعرفة بهلل  تعاىل. ومن الثالث ضور أ لسنهتم وهو التوحيد  ل اإ

 للي  وسمل. احلديث. كذا يف املواهب الدلضية من غري ذرر س ند احلديث ومن غري تمتة )د(. 

 اجلوزجاضية  قالت: أ خربان )أ ( مصنف عبد الرزاق بلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن أ يب وعظر الصيدلين  عن فاطدة بنت عبد هللا

براهمي ادلبر   عن مؤلظ  رمح  هللا ت  عاىل. أ بو بكر محمد بن عبد هللا بن ريذ  اأ صهباين  قال: أ خربان أ بو القامس الطرباين  عن اإاحاق بن اإ

يف كتاب الزينة  1/113  والنسايئ 1883احلديث  1/133  وأ خرج  مسمل 11361  رمق احلديث 66/116)ب( املصنف لعبد الرزاق 

  واأ ضوار يف شامئل اخملتار 8181  ورشح الس نة للبغو  رمق 1631  وأ بو داود برمق 18بب اختاذ الشعر  والرتمذ  يف الشامئل رمق 

6/613 . 

 . 811)ج( يف اأ صول اخملطوطة:" ول وين ول اإنيس " وكذكل يف الظضل الـدبني ص/

س ناد يعمتد  ولكن روى البهيقي يف ادللئل 6/813ل احلافظ الس يوطي يف احلاو  )د( حديث: أ و ملا خلق هللا ضور ضييك. قا : ليس هل اإ

س ناد ل بأ س ب   ويتقوى بلشواهد: عن أ يب هرنر  ريض هللا عن : عن النيب ص ى هللا للي  وسمل قال: ملا خلف هللا عز وجل  3/138 بإ

فرأ ين ضورا ساطعا يف أ سظلهم  فقال: اي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك  ءادم خري أ دم بني   جفعل نرى فضائل بعضهم ل ى بعض  قال

أ محد  هو اأ ول واأ خر وهو أ ول شافع. وأ خرج  سعيد بن منصور عن أ يب هرنر  مرفولا كام يف س بل الهدى والرشاد للشايم الصاحلي 

 . 6/81  واخلصائص للس يوطي 6/16

 " 31 تعاىل من اأ خبار للش يخ اأ كرب  قدس رس  اأ ضوار "الكتاب العفرون ... مشاك  اأ ضوار فامي رو  عن هللا

لي   حدثنا يونس بن حيىي العبايس  قال: حدثن ا قال العار  الـدذرور محمد بن ليل بن عريب الـحامتي املشهور  يف كتاب  املسطور بلس ند اإ

براهمي  عن محمد بن الغ طريف  عن أ يب خليظة الـُجدحي  عن الَقْعنَـيِب  عن عبد عبد اأ ل ى بن عبد الواحد الـدليحي  عن اإسامعيل بن اإ

ارورد   عن العالء  عن أ بي  ابن يعقوب اجلهدي  عن أ يب هرنر  ريض هللا عن  قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: قال  العزنز ادلَّ

 ". 38ر ٌء  وهو لذل  أ رشك "هللا عز وجل: أ ان أ غىن الفراكء عن الفرك  مفن معل معال أ رشك في  غري  فأ ان من  ب
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 " 31الكتاب احلاد  والعفرون ... السنن أ يب مسمل الكيش "

مام أ بو مسمل  ويقال: أ بو ُزرلََة  محمد بن يوسف بن محمد  بظتح الاك  وتشديد الشني املعجدة: نس بة اإىل قرية من أ عامل ورجان  وهو الإ

لي   قال: حدثنا معرو بن محمد العامثين  قال:  " الكيش. قال يف سنن  يف بب فضل الصدقة 33اجلند  " وهو أ ول ثاُلثياِضِ   وبلس ند اإ

حدثنا عبد هللا بن انفع اأ ضصار   أ ض  اخرب  عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام  أ ن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل قال: من أ حيا 

 ". 31" " مهنا فهو هل صدقة31أ رضا ميتة فهل أ ور  وما أ لكت العافية "

مام سعيد بن منصور"  " 33الكتاب الثاين والعفرون ... السنن لالإ

لي  قال: حدثنا هش مي بن بشري  قال: حدثنا حصني بن عبد الرمحن  قال:  مام الـدذرور يف أ ول سنن   بب اأ ذان  وبلس ند اإ قال الإ

ال  ريف جيدع الناس لها  فقال: لقد مهدت أ ن أ بعث رجال حدثنا عبد الرمحن بن أ يب لي ى: أ ن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل اهمت للص

فيقوم لك واحد مهنم ل ى أ طم من أ طام املدينة فيؤذن لك رجل مهنم من يلي   فمل يعجب  ذكل  فذرروا الناقوس  فمل يعجب  ذكل  

ام أ صبح غدا فقال هل: اي رسول هللا  رأ يت فاضرص  عبد هللا بن زيد همامت هلم رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  فأ ر  اأ ذان يف منام   فل

رجال سقف املسجد  للي  ثوبن أ خ ران  يناد  بأ ذان  فزمع أ ض  أ ذن مثىن مثىن اأ ذان لك   فمل فرغ قعد قعد  مث لاد  فقال مثل قوهل 

ل هللا. فقام معر اأ ول  فلام بلغ: يح ل ى الظالح يح ل ى الظالح  قال: قد قامت الصال   قد قامت الصال   هللا أ كرب هل اإ  هللا أ كرب ل اإ

بن اخلطاب ريض هللا عن  فقال: اي رسول هللا  وأ ان قد أ طا  يب الليةل مثل ايذ  أ طا  ب   فقال: ما منعك أ ن ختربان؟ فقال: س بقين 

 ". 11" بأ ذان "31عبد هللا ابن زيد  فاس تحيـيت  فأجُعب بذكل املسلدون  فاكضت س نة بعد  وأ مر )بالل فأ ذن( "

 " 16الكتاب الثالث والعفرون ... مصنف ابن أ يب شيبة "

لي  قال: حد ذا دخل اخلالء  وبلس ند اإ مام أ بو بكر عبد هللا بن محمد الشهري ببن أ يب شيبة يف أ ول مصنظ : بب ما يقول الرجل اإ ثنا قال الإ

ذا دخل اخلالء قال: ُهش مي بن بشري  عن عبد العزنز بن ُصهيب  عن أ نس بن ماكل ريض هللا عن  قال : اكن النيب ص ى هللا للي  وسمل اإ

 ". 11أ عوذ بهلل من اخلبث واخلبائث "

 " 18الكتاب الرابع والعفرون ... سنن البهيقي الكربى "

مام أ بو بكر أ محد بن حسني الشهري بلبهيقي يف كتاب  الـدذرور: بب الإوامل يف طلب ادلضيا وترك طلهبا مبا ل حيل  و لي  قال الإ بلس ند اإ

سامعيل الشايش  قال: أ ضبأ ان اإاح مالًء  قال: أ ضبأ ان أ بو بكر محمد بن ليل بن اإ مام أ بو الطيب سهل بن محمد بن سلامين اإ اق بن قال: أ خربان الإ

عيد بن أ يب هالل  بنان اأ ضـامطي  قال: أ ضبأ ان أ بو هامم الوليد بن جشاع  قال: أ ضبأ ان عبد هللا بن وهب  قال أ ضبأ ان معرو بن احلارث  عن س 

ض  مل نك ن عن محمد بن الـدنكدر  عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل:" ل تستبطـئوا الرزق فاإ

 "" 13" رزق هو هل  فاتقوا هللا وأ مجلوا يف الطلب من احلالل وترك احلرام "11عبد لميوت حىت يبلغ  أ خر "

 وع هذا احلديث موض

مام احلافظ ابن عسارر دلمشق الشام "  " 11الكتاب اخلامس والعفرون ... اترخي الإ

لي  قال: أ خربان أ بو العباس أ محد بن  قال احلافظ أ بو القامس ليل بن احلسن الشهري ببن عسارر ادلمشقي  يف اترخي  الـدذرور  وبلس ند اإ

محمد الباطرقاين  قال: حدثنا أ بو بكر محمد بن ليل بن أ محد اخلطيب  قال: حدثنا  الظضل بن أ محد  قال: أ ضبأ ان أ بو بكر أ محد بن الظضل بن

"  قال: حدثنا محمد الـدعاىف الصيداو  بـصور  قال: حدثنا أ بو حيىي زرراي بن حيىي 11أ بو وعظر محمد بن احلسن الزبار بـباب الطاق "
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: الثور : قال مـجادل: قال أ بو الودَّاك: قال أ بو سعيد اخلدر : قال معر بن " عبد هللا بن وهب وأ ان أ مسع  قال13الوقار  قال: قُرئ ل ى "

 ". 11فأ ات  اخل ر" –وذرر لكدة  –اخلطاب ريض هللا عن : قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: قال موىس: اي رب 

 أ يب سعيد اخلدر   قال: قال معر بن " هذا احلديث ميسوطا بس ند  الـدذرور عن محمد بن الـدعاىف اإىل616" الطرباين "611وذرر "

اخلطاب  قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: قال أ يخ موىس للي  السالم: اي رب أ رين ايذ  كنت أ ريتين يف السظينة  فأ وىح 

ل يسريا حىت أ ات  اخل ر  وهو فىت طيب الرحي  حسن بياض الثياب ُمشَ  ضك سرتا  فمل يلبث اإ لي : اي موىس  اإ ُرَها  فقال: السالم هللا اإ دَّ

لي  السالم  وامحلد هلل رب العاملني ايذ  ل  ن ربك يقرأ  لليك السالم  قال موىس: هو السالم واإ لليك ورمحة هللا اي موىس بن معران  اإ

ل مبعوضت   مث قال موىس: أ ريد أ ن توصيين بوصية ينظعين هللا هبا بعدك  قال ا خل ر: اي طالب أ حيص ضعد   ول أ قدر ل ى أ داء شكر  اإ

ذا حدثهتم  والمل أ ن قلبك ولاء  فاضظر ماذا حتشو ب  ولاءك  واعز  عن ادلضي ن القائل أ قل مالةل من املس متع  فال متل جلساءك اإ ا العمل اإ

منا وعلت بلغة للعباد والزتود مهنا للدعاد  ورض ضظسك ل ى ا هنا ليست كل بدار  ول كل فهيا حمل قرار  واإ لصرب واضبذها وراءك  فاإ

منا العمل ملن تظرغ هل  ول تكن مكثارا بلنطق همذارا " ن كنت تريد   فاإ "  فاإن كرث  الـدنطق يشني 611ختلص من الإمث  تظرغ للعمل اإ

"  فاإن ذكل من التوفيق والسداد  وأ عرض عن اجلهال وبطلهم  واحمل 618العلامء  ويبد  مساوئ السخظاء  ولكن لليك بلقتصاد "

ذا ش متك اجلاهل فاسكت عن  حلام وجاضب  حزما "عن السظهاء   "  فاإن ما بقي من هجهل لليك 611فاإن ذكل فعل احلكامء وزنن العلامء. واإ

ل قليال  فاإن الاضدلث " ايك أ كرث وأ عظم  اي ابن معران ول ترى أ ضك أ وتيت من العمل اإ "من الاقتحام 611" والتعسف "613وس ب  اإ

 تظتحن بب ل تدر  ما غلق ؟ ول تغلقن بب ل تدر  ما فتح ؟ اي ابن معران: من ل تنهتىي من ادلضيا " والتلكف  اي ابن معران: ل611"

" ول تنقيض عهنا رغبت   ريف نكون لابدًا ؟! ومن حيقر حاهل ونهتم هللا فامي قىض هل  ريف نكون زاهدا ؟! هل نكف عن 613هندت  "

العمل واجلهل قد حوا   أ ن سعي  اإىل أ خرت  وهو مقبل ل ى دضيا   واي موىس تعمل ما الشهوات من غلب للي  هوا   أ و ينظع  طلب 

َّْدُ  لتحدث ب  فيكون لليك وبهل " " ولغريك ضور   اي موىس بن معران: اوعل الزهد والتقوى لباسك  611تعلدت لتعدل ب   ول تََعل

ضك تصيب السيئات ضك ل والعمل وايذرر الكمك  وأ س تكرث من احلس نات فاإ   وزعزع بخلو  قلبك  فاإن ذكل نريض ربك  وامعل خريا فاإ

 بد لامل سوا   وقد وعظت اإن حظظت  فتوىل اخل ر  وبقى موىس حزينا مكروب يبيك. 

 الكتاب السادس والعفرون ... اترخي حيىي بن معني يف أ حوال الرجال  

 " 661وهو مرتب ل ى حرو  الـدعجم "

مام أ بو زرراي حيىي  لي  قال: حدثنا أ يب مرمي  قال: حدثنا ابن لَـهِيعة  عن أ يب اأ سود  عن قال الإ الـدذرور  يف كتاب  املسطور  بلس ند اإ

عرو  بن الزبري  عن الـدسوِر بن خمرمة  عن أ بي  قال: لقد أ ظهر رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل الإسالم فأ سمل أ هل مكة لكهم  وذكل 

ن اكن ليقرأ  بلسجد  فيسجد فيسجدون  وما يس تطيع بعضهم أ ن يسجد من الزحام وضيق املاكن لكرث   قبل أ ن تظرض الصال   حىت اإ

. الناس  حىت قدم رؤوس قريش: الوليد بن املغري   وأ بو هجل وغريهام  واكضوا بلطائف يف أ رضهم  فقال: أ تدعون دينمك ودنن أ بئمك فكظروا

"666 " 

 " 661عياض " الكتاب السابع والعفرون ... الشظا للقايض

لي   حدثنا  مام أ بو الظضل عياض بن موىس بن عياض اليحصيب رمح  هللا تعاىل يف كتاب  الـدذرور  قبيل الباب اأ ول  وبلس ند اإ قال الإ

بن  القايض الشهيد أ بو ليل احلسني بن محمد احلافظ قراء  مين للي   قال: حدثنا أ بو احلسني املبارك بن عبد اجلبار  وأ بو الظضل أ محد

خريون  قال: حدثنا أ بو يع ى البغداد   قال: حدثنا أ بو ليل الس نجي  قال: حدثنا محمد بن أ محد بن حمبوب  قال: حدثنا أ بو ليىس بن 

اِق  قال: أ خربان َمْعَدٌر  عن قَتَاَدَ   عن أ نٍَس بن  ز  اْحَاُق بُن َمنُْصوٍر  قال: حدثنا َعْبُد الر  ريض هللا عن : ماكل سور  احلافظ  قال: حدثنا اإ
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جًا " اِق لَْيةَلَ ُأرْسَِ  ِبِ  ُملَْجامً ُمرْسَ ٍد تَْظَعُل َهَذا ؟! فََدا 668َأن  الن يب  ص ى هللا للي  وسمل ُأيِتَ ِبلرُْبَ َتْصَعَب لَلَْيِ  فََقاَل هَلُ ِجرْبِيُل: َأِبُدَحد  "  فَاس ْ

 ". 661ض  َعَرقًا "َرِكَبَك َأَحٌد َأْكَرُم ل ََى هللا ِمنُْ   قال: فَاْرفَ 

وقوهل: ) فارفض ( بتشديد الضاد املعجدة: أ   اضتفر عرق  وكرث حليائ  وجخهل من النيب ص ى هللا للي  وسمل  فنظر من  واس تصعب للي . 

جعاب ب  للي  الصال  والسالم. وقيل: ليظوز بولد . وقيل: لبعد عهد  برروب اأ ضيياء هل للهيم الصال  والسالم  وقيل اس تصعب تهيا واإ

ىل اأ ول أ شار الشهاب اخلظايج يف رشح الشظا "663"  " بقوهل: 661"  واإ

 عرق الرباق وقد أ راد محمد ... يعلو للي  أ جل جل مصاحل  

 " يبيك بلك ووارح . انهتىى. 661فك ض  لنظار  جخال غدا ... متأ سظا "

 وقلت يف ذكل مشريا للجدع: 

 رروب  للبار   عرق الرباق لهيبة اخملتار ... ملا أ راد

جعاب ب  ... أ و يك يظوز بولد  الزخار   مس تصعبا تهيا واإ

 أ و ذاك من طول البعاد بأ ههل ... اأ ضيياء الساد  اأ خيار 

 " 663الكتاب الثامن والعفرون ... رشح الس نة للبغو  "

مام حميي الس نة احلسني بن مسعود البغو  رمح  هللا تعاىل يف أ ول الكتاب الـدذر لي   أ خربان أ بو سعد أ محد بن محمد قال الإ ور  بلس ند اإ

اين  بن العباس اخلطيب )الـُحديد ( قال: حدثنا أ بو عبد هللا محمد بن عبد هللا احلافظ  قال: حدثنا أ بو عبد هللا محمد بن عبد هللا اأ صهب

عيد. ح وأ خربان أ بو بكر محمد بن عبد هللا بن قال: حدثنا اإسامعيل بن اإاحاق القايض  قال: حدثنا القعـنبـيه  عن ماكل  عن حيىي بن س 

الُكْشِدهيَـين واللظظ هل  قال أ خربان أ بو طاهر محمد بن أ محد بن احلارث  قال: حدثنا أ بو احلسن محمد بن يعقوب الِكسايئ البابين   ---أ يب 

براهمي بن عبد  هللا اخلاَلَُّل  قال: حدثنا عبد هللا بن املبارك  عن قال: حدثنا أ بو عبد الرمحن عبد هللا بن محمود  قال: حدثنا أ بو اإاحاق اإ

براهمي التميي  عن للقدة بن وقاص اللييث  عن معر بن اخلطاب ريض هللا عن  قال: قال رسول اّلل  ص ى  حيىي بن سعيد  عن محمد بن اإ

منا لمرئ ما ضوى  مفن اكضت جهرت  اإىل اّلل   منا اأ عامل بلنيات واإ ورسوهل فهجرت  اإىل اّلل  ورسوهل  ومن اكضت جهرت  اإىل اّلل  للي  وسمل : اإ

لي  "  ". 661دضيا يصيهبا  أ و امرأ   ينكحها فهجرت  اإىل ما هاور اإ

 " 611الكتاب التاسع والعفرون ... الزهد والرقاق لبن املبارك "

حٍي الـح ريم  وهو أ وهل  ب مام أ بو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك الـدروز  رمح  هللا يف حديث القيام بلقرأ ن  وفضِل رُشَ لس ند قال الإ

لي  قال: أ خربان يونس  عن الزهر   قال: أ خربان السائب بن نزيد ريض هللا عهنام  أ ن رُشحيا احل ريم ُذرر عند رسول هللا ص ى هللا  اإ

 " 611"  قيل: هو مدح هل بأ ض  ل ينام حىت يقرأ   أ و يقرأ  من . "616  وسمل فقال: ذاك رجل ل يتوسد القرأ ن "للي

 " 618الكتاب الثالثون ... ضوادر اأ صول للحكمي الرتمذ  "

مام أ بو عبد هللا محمد بن ليل بن احلسن بن بفر احلكمي الرتمذ  الصويف رمح  هللا تعاىل يف حديث ا لتحصني من دلغ العقرب قال الإ

لي   قال: حدثنا قتيبة بن سعيد  عن ماكل بن أ نس  عن سهيل بن أ يب صاحل  عن أ بي   عن أ يب هرنر   وغريها  وهو أ وهل  بلس ند اإ
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ضك لو قلت حني  ريض هللا عن  قال: قال رجل: اي رسول هللا  ما ضـدت البارحة  قال: من أ   شئ؟ قال: دلغين عقرب  فقال: أ ما اإ

 " 611ت: أ عوذ بلكامت هللا التامات لكها من رش ما خلق  مل ي رك شئ اإن شاء هللا تعاىل. "أ مسي

 " 613الكتاب احلاد  والثالثون ... كتاب ادللاء أ يب القامس الطرباين "

مام أ بو القامس سلامين بن أ محد الطرباين رمح  هللا تعاىل  يف أ ول كتاب  الـدذرور: هذا كتاب أ لظت  جام " أ دعية رسول هللا 611عا "قال الإ

 ص ى هللا للي  وسمل  حداين ل ى ذكل أ ين رأ يت كثريا من الناس قد متسكوا بأ دعية جسع  وأ دعية ُوِضعت لدد اأ ايم مما أ لظ  الوراقون  ل

حسان  مع ما رو  عن ر  سول هللا ص ى تروى عن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل  ول أ حد من أ حصاب   ول عن أ حد التابعني هلم بإ

 هللا للي  وسمل مَن الكراهِة للسجع يف ادللاء والتعد  في   فأ لظت هذا الكتاب بأ ساضيد املأ ثور  عن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل 

يف  وبدأ ت بظضائل ادللاء وأ داب   مث رتيت أ بواب  ل ى اأ حوال اليت اكن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل يدعو فهيا  جفعلت لك دلاء

َتكْ  نَن يَس ْ ِ نَّ ايذَّ
ِ
َتِجْب لمَُكْ ا وَن َعْن ِعَباَديِت موضع   ليس تعدهل السامع هل ومن بلغ  ل ى رتيت . بب تأ ويل قول هللا عز وجل:}اْدُعويِن َأس ْ رِبُ

َ َداِخرِنَن{ " َيْدُخلُوَن هَجََّنَّ لي  قال: حدثنا عبد هللا بن محمد بن سعيد بن أ يب مرمي 611س َ قال: حدثنا محمد بن يوسف الـِظراييب  " وبلس ند اإ

"  قال: حدثنا سظيان  عن منصور  عن أ يب ذر بن عبد هللا الـُدرِهـيب  عن 613ح . وحدثنا ليل بن عبد العزنز قال: حدثنا أ بو حذيظة "

ْيع احل ريم  عن النعامن بن بشري ريض هللا عهنام  قال : قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل:"العب اد  يه ادللاء" مث قرأ : }اْدُعويِن يُس َ

َ َداِخرِنَن{ أ   صاغرنن أ ذةل " َيْدُخلُوَن هَجََّنَّ وَن َعْن ِعَباَديِت س َ َتْكرِبُ نَن يَس ْ ِ نَّ ايذَّ
ِ
َتِجْب لمَُكْ ا  ". 611َأس ْ

 " 681الكتاب الثاين والثالثون ... اقتضاء العمل والعدل للخطيب البغداد  "

مام أ بو بكر أ محد بن لي : أ خربان القايض أ بو بكر أ محد بن احلسن بن أ محد  قال الإ ليل اخلطيب البغداد  يف أ ول كتاب  الـدذرور  وبلس ند اإ

  الـُجَريشه بنيسابور  قال: حدثنا أ بو العباس محمد بن يعقوب اأ مص  قال: حدثنا محمد بن اإاحاق الصنعاين  قال: حدثنا اأ سود بن لامر

اأ معش  عن سعيد بن عبد هللا  عن عبد أ يب بَْرَزً  اأ سلدي ريض هللا عن  قال: قال رسول هللا ص ى  قال: حدثنا أ بو بكر عياش  عن

هللا للي  وسمل: ل تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأ ل عن أ ربع: عن معر  فامي أ فنا   وعن للد  ماذا معل ب   وعن ماهل من أ نن 

 "؟ 681أ بال  "" فامي 686اكتس ب  وفامي أ ضظق   وعن وسد  "

 " 688الكتاب الثالث والثالثون ... مس تخرج الإسامعييل ل ى حصيح البخار  "

لي : أ خربين احلسن بن سظيان قال: حد سامعيل الإسامعييل رمح  هللا تعاىل  وبلس ند اإ براهمي بن اإ مام أ بو بكر أ محد بن أ محد بن اإ ثنا قال الإ

ونس عن الزهر  ح وأ خربان القامس عن زرراي  قال: حدثنا أ محد بن منصور  حدثنا ليل حبان بن موىس  عن ابن الـدبارك  قال: حدثنا ي

بن احلسني  قال: حدثنا ابن الـدبارك  عن يونس  عن الزهر   قال: أ خربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  عن ابن عباس ريض هللا 

" ما نكون يف رمضان حني يلقا  جربيل للي  الصال  681فر  وأ وود "تعاىل عهنام  قال: اكن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل أ وود الي 

 ". 683والسالم  يلقا  يف لك ليةل من رمضان فيدارس  القرأ ن. قال: فرسول هللا ص ى هللا للي  وسمل أ وود بخلري من الرحي الـدرَسةَلِ "

 " 681" الكتاب الرابع والثالثون ... الـدس تدرك ل ى الصحيحني للحامك النيسابور 

ع  بظتح املوحد  وررس التحتية )الـدشدد ( الشهري بحلامك رمح  هللا تعاىل يف كتاب  –قال احلافظ أ بو عبد هللا محمد بن عبد هللا الـَبي ِ

لي : أ خربان أ بو محمد عبد هللا بن محمد بن اإاحاق الـخزاعي بـدكة  قال: حدثنا عبد هللا ب ن أ محد بن الإميان  وهو أ ول مس تدرك   وبلس ند اإ

أ يب ميرس  قال: حدثنا عبد هللا بن نزيد الـدقرئ  حدثنا سعيد بن أ يب أ يوب قال: حدثين ابن جعالن  عن القعقاع بن حكمي  عن أ يب 

مياان أ حس هنم خلقا"   صاحل  عن أ يب هرنر  ريض هللا عن  قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: "أ مكل املؤمنني اإ
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 " 681ثون ... الظرج بعد الشد  لبن أ يب ادلضيا "الكتاب اخلامس والثال

لي : حدثنا أ بو سعيد عبد هللا بن ش ب  يب بن قال احلافظ أ بو بكر عبد هللا بن محمد الشهري ببن أ يب ادلضيا رمح  هللا تعاىل يف أ وهل بلس ند اإ

ضََك  عن أ بي   اض  مسع ليل بن احلسني  عن أ بي   خادل الـدديين  قال: حدثين اإاحاق بن محمد الظرو   قال: حدثين سعيد بن مسمل بن ِب 

عن ليل ريض هللا تعاىل عهنام قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: اضتظار الظرج من هللا عباد   ومن ريض من هللا بلقليل من 

 " 683الرزق ريض هللا من  بلقليل من العدل. "

 الكتاب السادس والثالثون ... 

 " 681ض  ل ى حصيح مسمل رمح  هللا تعاىل "مس تخرج أ يب عوا

لي  قال: حدثنا ليل بن حرب وزرراي بن حيىي بن  قال احلافظ أ بو عواضة يعقوب بن اإاحاق الإسظرائـيـين يف مس تخرج  الـدذرور  بلس ند اإ

مسعت َورنرا ريض هللا عن  "  وعبد السالم بن أ يب فرو  النصيي قالوا: حدثنا سظيان بن عيينة  عن زايد بن لالقة قال: 611أ سد "

 ". 616يقول: بيعت رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل ل ى النصح للك مسمل  فأ ان لمك انحص "

 " 611الكتاب السابع والثالثون ... كتاب الـحلية أ بـي ضعمي رحـد  هللا تعاىل "

مام أ بو ضعمي أ محد بن عبد هللا اأ صهباين يف كتاب  الـدذرور  وبلس ن لي : حدثنا سلامين بن أ محد  قال: حدثنا أ محد بن ليل بن قال الإ د اإ

ر  قال: حدثنا الـهيمث بن اخلارجة  قال: رشدنن بن سعد  قال: حدثنا عبد هللا بن الوليد التجـيي " " 611"  عن أ يب منصور "618اأ بَّ

ض  مسع رسول هللا ص ى هللا للي  و  ن أ وليايئ من عباد  موىل اأ ضصار  أ ض  مسع معرو بن امجلوح يقول: اإ سمل يقول: قال هللا تعاىل: "اإ

 "" 613وأ حبايئ من خلقي ايذنن يُذررون بذرر  وُأذرُر بذررمه "

 " 611الكتاب الثامن والثالثون ... وياد الـدسلسالت جلالل ادلنن الس يوطي "

لي : احلديث الـدسلس مام عبد الرمحن بن أ يب بكر يف كتاب  الـدذرور  بلس ند اإ دين  قال الإ ل بلـدشابكة  أ خربين ش يخنا تقي ادلنن الشه

" وش بك بيد   أ ضبأ ان أ بو احلسن بن 611وش بَّك بيد   أ خربان عبد هللا بن ليل احلنبيل وش بك بيد   أ ضبأ ان أ بو احلسن الُعريض "

ش بك بيد   أ ضبأ ان احلافظ البخار  وش بك بيد   أ ضبأ ان معر بن سعيد احلليب وش بك بيد   أ ان أ بو الظرج حيىي بن محمود الثقظي و 

اإسامعيل بن محمد التميي وش بك بيد   أ ضبأ ان أ بو محمد السدرقند  وش بك بيد   أ ضبأ ان وعظر نن محمد الـدس تغظر  وش بك بيد   أ ضبأ ان أ بو 

بن احلسني بن بكر أ محد بن عبد العزنز الـديك وش بك بيد   أ ضبأ ان أ بو احلسن محمد بن طالب وش بك بيد   أ ضبأ ان أ بو معر عبد العزنز 

وِد وش بك بيد   قال أ بو معر: وش بك بيد  أ يب  وقال أ يب: ش بك بيد  ابن أ يب حيىي  وقال ابن أ يب حيىي:  بكر بن عبد هللا بن الفرَّ

وش بك بيد  صظوان بن ُسلمي  وقال صظوان بن سلمي: وش بك بيد  أ يوب بن خادل اأ ضصار   وقال أ يوب: ش بك بيد  عبد هللا بن 

بد هللا بن رافع: ش بك بيد  أ بو هرنر  ريض هللا عن   وقال أ بو هرنر  ش بك بيد  أ بو القامس ص ى هللا للي  وسمل وقال:" رافع  وقال ع 

خلق هللا اأ رض يوم السيت  واجلبال يوم اأ حد  والشجر يوم الثنني  والـدكرو  يوم الثالاثء  والنور يوم اأ ربعاء  وادلواب يوم 

 " بال تسلسل. 613ة." وأ خرج  مسمل "امخليس  وءادم يوم امجلع

 " 611الكتاب التاسع والثالثون ... ايذرية الطاهر  لدلوليب رمح  هللا تعاىل "

لي : حدثين اإاحاق بن يونس  قال: حد مام احلافظ أ بو بفر محمد بن أ محد اأ ضصار  الشهري بدلوليب يف كتاب  الـدذرور  بلس ند اإ ثنا قال الإ

براهمي بن حيان  عن عبد هللا بن احلسني ""631سويد بن سعيد " "  عن فاطدة بنت احلسني  عن 636  عن الـدطلب بن زايد  عن اإ
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َ  عن  قال: اي  لي   فلام رُس  احلسني بن ليل ريض هللا عهنام قال: اكن رأ س رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل يف ِحجر ليل  واكن يوىح اإ

ضك تعمل أ ض  اكن يف حاوتك وحاجة رسوكل فُردَّ للي  الشدَس. فردَّها للي   فص ى وغابت ليل صليت الظرض؟ قال: ل  قال: اللهم اإ 

 ". 631الشدس. "

 والـدراد بلظرض: صال  العرص. 

ذا نزل للي  الويح  وقد روى الـحديث الطرباين وغري  بس ند  اإىل أ سامء بنت مُعيس بلظظ: قالت: اكن رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل اإ

 للي   فأ نزل للي  يوما ورأ س  يف رجر ليل حىت غابت الشدس  فرفع رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل رأ س  فقال هل: صليت ناكد يغىش

د للي  الشدس حىت ص ى العرص  قالت: فرأ يت الشدس بعدما غابت حني ردت  العرص اي ليل؟ قال: ل  اي رسول هللا  فدلا هللا فرَّ

 حىت ص ى العرص. 

ن حديث رد الشدس معجز  لنبينا ص ى هللا للي  قال احلافظ جال ل ادلنن الس يوطي يف وزء ) كشف الليس يف حديث رد الشدس ( اإ

 وسمل. حصح  أ بو وعظر الطحاو  وغري . وأ فرط احلافز ابن اجلوز  فأ ورد  يف املوضولات. 

 " 638معل اليوم والليةل لبن الس ين "… الكتاب اأ ربعون 

مام أ بو بكر أ محد بن محمد الـدعرو  ببن الس ين يف كتاب  الـدذرور يف بب حظظ اللسان واش تغاهل بذرر هللا تعاىل  وهو أ ول  قال الإ

لي : حدثنا محمد بن عبيد هللا بن الظضل  قال: أ خربان محمود بن خادل  قال: أ ضبأ ان الوليد بن مسمل  عن ابن ثوبن عن  الكتاب  بلس ند اإ

 ُ "  عن معاذ بن وبل ريض هللا عن  قال: أ خر لكدة فارقت للهيا رسول 631قري  عن ماكل بن لامر "أ بي   عن مكحول  عن ُوـبري بن ض

هللا ص ى هللا للي  وسمل قلت: اي رسول هللا أ خربين بأ حب اأ عامل اإىل هللا عز وجل  قال: أ ن تـدوت ولساضك رطب من ذرر هللا عز 

 " 633وجل. "

 ويف أ خر نسخة ط: 

اب وللحديث رجال يعرفون ب    ... ولدلواونن ُكت اب وُحس 

 الهوامش 

لي  تعاىل اإسامعيل ب6 مام العجلوين يف أ ول ثيت  املسدى )حلية أ هل الظضل والكامل بتصال اأ ساضيد بمكل الرجال( اإين الظقري اإ ن ( قال الإ

د اش هتر يف بالدان وبالد جعلون أ ن أ هلنا محمد وراح بن عبد الهاد  بن عبد الغين بن وراح  اجلرايح نس بة اإىل وراح املذرور. مث قال: وق

 من ذرية أ يب عبيد  بن اجلراح وهللا المل بلواقع. وقال القامسي رأ يت يف الالكم احملب الطرب  يف )الرايض الن ر  ( "أ ن أ ب عبيد  ريض

 (. 1/861. )الرايض الن ر  16-11هللا عن  اكن هل ودلان يف حيات  ومل يعقبا" الظضل املبني 

 6/131  سكل ادلرر 618  حلية أ هل الظضل والكامل للعجلوين )هو ثيت ( حوادث دمشق اليومية 161راوع ترمجت : اأ ضوار اجللي  ( م1

 . 31  والورد اأ نيس للغز  )خمطوط( ق 1/111  معجم املؤلظني 131 - 831 معجم املؤرخني ادلمشقيني 111 –

ث املدينة املنور  بعرص   مودل  ووفات  بملدينة املنور   هل لد  كتب مهنا: "التحظة ( الس يد محمد ليل بن ظاهر الوتر  املدين  حمد8

املدضية يف املسلسالت الوترية" اش متلت ل ى ُخسني حديثا مسلسال. ورساةل يف "اأ وائل" مجع فهيا أ وائل أ ربعني كتاب من كتب احلديث. 

 ". 1/816  اأ لالم 1/616الظهارس هـ. "فهرس  6811هـ. وتوىف س نة  6111وغريهام. ودل س نة 
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ىل أ ول العهد السعود . 1  ( عبد القادر بن محمد حوار : توىل مكتبة ش يخ الإسالم لار  حمكت. وبقي فهيا اإ

هـ. وتلقى العم ل ى للامء عرص   وتوىل القضاء يف بدلان لد : القدس ومرص واملدينة 6116( أ بو املطيع لار  حمكت  ودل س نة 3

هـ. ل ى املدينة  6111هـ.  وأ وقف حل مكتبت  س نة 6111ىل ضقابة اأ رشا  يف ادلوةل العامثضية  مث مش يخة الإسالم س نة املنور   وتو

املنور   بيناء خاص لها ونويب احلرم  ماكن بيت أ يب أ يوب اأ ضصار  ريض هللا عن   وعند توسعة احلرم اأ خري  )يف عهد املكل فهد( 

كام ضقلت كتب املكتبة احملدودية اإىل مكتبة املكل عبد العزنز العامة بملدينة املنور . توىف رحـد  هللا س نة هدمت املكتبة وضقلت كتهبا  

   كتاب شهىي النغم يف ترمجة ش يخ الإسالم لار  احلمك(. 6/616هـ. )أ ضظر يف ترمجت  وتعريظا مبكتبت : حلية اليفر 6113

هـ. بدمشق  ويه 6831يخ محمد أ بو اخلري امليداين رئيس رابطة العلامء املتوىف س نة ( ويه املكتبة اليت أ نشأ ها ش يخنا العالمة الش  1

 ( 1/111مكتبة لامر  أ وقظها هلل تعاىل  واكن يقمي ادلروس واخلمت النقشيند  فهيا. )ترمجت  يف اترخي للامء دمشق ج

 . 318/ 1( ترمجت  يف اترخي للامء دمشق ج1

 طبعة اأ وىل. ( هذان البيتان وردا يف مقدمة ال 3

رشاد طالب احلقائق  صظحة 1 مام النوو  يف كتاب  اإ منسوبة لبن  131( وردت هذ  اأ بيات يف مقدمة الطبعة اأ وىل  وقد أ وردها الإ

 عسارر. 

شأ  هـ. ون  6113( يف هامش )ط( هو الش يخ معر البرص  امليك  والصحيح هو الش يخ عبد هللا بن سامل البرص  امليك. ودل مبكة لام 61

 هـ. فعر  بلبرص  امليك.  6681بلبرص  وتويف مبكة لام 

 ( مـخروم يعين حمذو . 66

  6/63( فتح البار  61

مام اأ مئة  هاد  اأ مة  أ بو حنيظة النعامن بن اثبت الكويف  ودل س نة 68 للهجر    631هـ  وتوفا  هللا س نة  31( يف هامش )ط( هو اإ

مام اجملهت دنن بال نزاع  أ ول من فتح الاوهتاد بلإوامع  ل يشك من وقف ل ى فقه  وفرول  يف سعة للوم  أ حد من لد يف التابعني  اإ

منا تأ خذ من الكتاب والس نة  ومن اكن قليل البضالة من احلديث  وجالةل قدر   وأ ض  اكن أ لمل الناس بلكتاب والس نة  أ ن الفريعة اإ

خذ ادلنن من أ صول حصيح   ويتلقى اأ حاكم عن صاحهبا املبلغ لها  قد أ مجع الناقلون فيتعني للي  طلب  وحتدهل واجلد والتشدري يف ذكل  يأ  

عن  من أ هل اأ صول وأ هل احلديث أ ض  يقدم احلديث ل ى القياس املعترب  ضعم مل نكن هو ريض هللا عن  من املكرثنن رسائر اأ مئة  وليس 

كثار يف الرواية  أ ن الاوهت مام والاوهتاد الإ منا يتوقف ل ى حظظ السنن وحتدلها ل ل ى أ داهئا وتبليغها  فالصديق ريض من رشوط الإ اد اإ

مام اأ مئة و  مام احملدثني بلإوامع اإ منا روى أ حاديث معدود   واإ مام الصحابة وأ فقههم وأ حظظهم ل يشك في  مسمل مل نكرث  واإ مام هللا عن  اإ اإ

ل ما يف كت اب املوطأ   فهل يقول قال في  شيئا؟ وحنن ل ضنكر أ ن يف السنن سننا مل تبلغ دار الهجر  ماكل ريض هللا عن  مل يصح عند  اإ

مام أ بو حنيظة  أ و بلغت  ومل تثيت عند  حصهتا  لكن هذا أ مر ل ميس شأ ن اجملهتد  واكن معر ريض هللا عن  نرى رأ اي مث تبلغ  الس نة  الإ

ثر أ ن معر أ فق  الصحابة مامت  وتقدم  من حيث ل يدرون  اكضوا فريوع  مع أ ض  ثيت عند أ هل العمل بأ    مث الطاعنون في  اكضوا يقرون بإ

ل قو  الإطالع ل ى معاين النصوص الفرعية  ول ى احلمك املعترب  من عند الشارع يف رشلة  نرموض  بلرأ    وليس الرأ   يف سلظنا اإ

ل بحلظظ وفق  معاين احملظوظ.  فهو ريض هللا عن  حافظ رجة فقي   مل نكرث يف الرواية ملا شدد يف اأ حاكم  ولن يمت الإوهتاد  بل ول لمل اإ

 رشوط الرواية والتحدل ورشوط القبول. 
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مام البخار   أ روي  عن ش يخنا العار  بهلل الش يخ عبد الغين النابليس  عن النجم محمد الغز   عن وادل  البدر محمد 61 ( حصيح الإ

براهمي بن أ محد بن عبد الواحد الغز   عن ش يخ الإسالم القايض زرراي اأ   ضصار   عن احلافظ ابن رجر العسقالين  عن أ يب اإاحاق اإ

ي التنويخ البعيل اأ صل ادلمشقي املنشأ  نزيل القاهر  املعرو  بلربهان الشايم  عن املس ند املعدر أ يب العباس أ محد بن أ يب طالب الصاحل

رك بن محمد بن حيي الربعي الزيد  اأ صل البغداد  ادلار والوفا   عن الش يخ أ يب احلجار  عن رساج ادلنن أ يب عبد هللا احلسني بن املبا

الوقت عبداأ ول بن ليىس السحر  الهرر  الصويف  عن الش يخ أ يب احلسن عبد الرمحن ادلاود   عن أ يب محمد عبد هللا بن أ محد بن 

سامعيل البخار  رحـد  هللا محوية الرسخيس  عن أ يب عبد هللا محمد بن يوسف بن مطر الظربر   عن الإ  مام أ يب عبد هللا محمد بن اإ

 تعاىل. 

يف بدء الويح  وغي الإميان  ويف العتق  ويف فضائل أ حصاب النيب ص ى هللا للي  وسمل  ويف الناكح  ويف  63-6/1( روا  البخار  63

مار   وأ بو داود رمق/ 6111اأ ميان والنذور  واحليل. وروا  مسمل رمق/ يف فضائل اجلهاد   6111يف الطالق  والرتمذ  رمق/ 1616يف الإ

 . 31/  6والنسايئ 

 ( 6/11( صلصةل اجلرس: صوت وقوع احلديد بعض  ل ى بعض  مث أ طلق ل ى طل صوت هل طنني )فتح البار  61

 (. 131/  66( فيظصم عين: ينظصل عين ويظارقين )جامع اأ صول 61

 (. 131/  66م من الظصاد )جامع اأ صول ( ليظصد عرقا: أ   ورى عرق  كام جير  ادل63

  يف القرءان  والرتمذ  رمق 111/ 6يف الظضائل  واملوطأ   1888يف بدء الويح. ومسمل رمق  63  6/61( أ خرج  البخار  واللظظ هل 61

   والنسايئ يف الافتتاح. 63يف املناقب بب رمق  8183

جاز  لباقي   11 ىل البدر محمد الغز   عن الربهان بن أ يب رشيف  عن البدر القباين  عن ( حصيح مسمل: أ روي  ساملا لبعض  واإ بلس ند اإ

مام ذو ثكىن أ بو القامس أ بو  براهمي بن أ يب حظص معر بن م ر الواسطي قال: أ خربان الإ مام النوو   عن أ يب اإاحاق اإ ابن اخلباز  عن الإ

م ام فقي  احلرمني أ بو جد  أ بو عبد هللا محمد بن فضل الظراو   قال: أ خربان بكر أ بو الظتح منصور بن عبد املنعم الظراو   قال: أ خربان الإ

مام أ بو احلسني مسمل بن احلجاج مؤلظ  رحـد  هللا تعاىل.  براهمي بن محمد بن سظيان بن الظقي   قال: أ خربان الإ  أ بو اإاحاق اإ

 )الظراو ( بلضم بليد  مما ييل خوارزم كام ذرر  ابن خلاكن. 

 يح مسمل املطبولة )حدثين( ( يف نسخ حص 16

س ناد  ويه مأ خوذ  من التحويل  أ و من حائل بني 11 ىل اإ س ناد اإ ( ح: هذ  حاء همدةل مظرد   نكتهبا للامء احلديث عند الاضتقال من اإ

س نادنن  أ و بعبار  عن قوهل )احلديث( قال ابن كثري يف اختصار للوم احلديث: صظحة  معجدة  أ   : ومن الناس من يتومه أ هنا خاء 618اإ

مام مسمل روى احلديث عن زهري بن حرب اإىل حيىي بن  س ناد أ خر( واملشهور اأ ول  وحىك بعضهم الإوامع للي (. فاملراد هنا أ ن الإ )اإ

س ناد أ خر روا  ب  عن عبيد هللا بن معاذ اإىل حيىي بن يعدر أ يضا مث اومتع الإس نادان يف حيىي بن يعدر.  ىل اإ  يعدر  مث حتول عن  اإ

 (. 161/  6ظرون: يتتبعون. )جامع اأ صول ( يتق18

منا هو مقصور ل ى الاختيار. )جامع اأ صول 11  (. 161/  6( أ ضف: أ   مس تأ ضف  من غري أ ن يس بق هل سابق قضاء وتقدنر  واإ
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 ( يف حصيح مسمل )أ مارهتا(. 13

حلديث: الس يد املوىل  ويه اأ مة تدل للرجل  فيكون ( ربهتا: الرب: الس يد واملاكل والصاحب واملدبر واملريب واملوىل  واملراد ب  يف ا11

(. 161/  6ابهنا موىل لها  وكذكل ابنهتا  أ هنا يف احلسب ك بهيا  واملراد أ ن الس يب نكرث  والنعدة تظشو يف الناس وتظهر. ) جامع اأ صول 

 ول يقال رب العائةل عن املاكل  بل رب العائةل هو هللا تعاىل. 

 ( . 168/  6ائظة من الزمان طويةل  يقال: مىض ميل  من الهنار أ   سالة طويةل من . )جامع اأ صول ( مليا: امليل: ط11

مام مسمل يف الإميان رمق 13   والنسايئ يف الإميان بب 1113  وأ بو داود يف الس نة رمق 1183  والرتمذ  يف الإميان أ يضا رمق 3( روا  الإ

 . 11/  3ضعت الإسالم 

جاز  للبايق  عن أ يب ( سنن أ يب داود 11 أ روهيا بلس ند اإىل ش يخ الإسالم القايض زرراي  عن العز عبد الرحمي بن الظرات  ساملا لبعضها واإ

ذان  عن الظخر ل ى ابن أ محد البخار  ساملا  عن أ يب حظص معر بن محمد بن معدر بن طربزذ البغداد   العباس أ محد بن محمد اجلويخ اإ

براهمي بن محمد منصور الكريخ  وأ يب الظتح مظلح بن أ محد بن اثبت اخلطيب البغداد   عن أ يب معر القامس بن  ساملا  عن أ يب الوليد اإ

 وعظر بن عبد الواحد الهامشي  عن أ يب ليل بن أ محد اللؤلؤ   قال: أ خربان أ بو داود سلامين بن اأ شعث السخس تاين رحـد  هللا تعاىل. 

 (. 1/661لرفق  وهو موضع ايذهاب )جامع اأ صول ( املذهب  هنا: موضع احلاجة اكخلالء  وا81

( يف الطهار : بب ما جاء أ ن النيب 11( يف الطهار   بب التخيل عند قضاء احلاجة  والرتمذ  رمق )6( روا  أ بو داود واللظظ هل  رمق )86

ذا أ راد احلاجة أ بعد يف املذهب  والنسايئ ) راد  احلاجة  وادلاريم ( يف الطهار 61-63/  6ص ى هللا للي  وسمل اكن اإ بعاد عند اإ  : بب الإ

س ناد  حسن  وقال الرتمذ : هذا حديث حصيح. 886( وابن ماجة )6/611)  (. واإ

( الرباز: بظتح الباء  موضع قضاء احلاجة  وأ ض  يف اأ صل: الظضاء الواسع من اأ رض  فكنوا ب  عن حاجة الإنسان  كام كنوا بخلالء 81

 الروا  نرووض  بكرس الباء  وهو غلط. قال: وفي : من اأ دب اس تحباب البعد عند قضاء احلاجة )جامع اأ صول عن   قال اخلطايب: وأ كرث

1/661 ) 

   واحلديث هل طرق أ خرى  وهو حديث حصيح. 883  وابن ماج  1/ احلديث  6( سنن أ يب داود 88

قال: أ ضبأ ان أ بو الظتح عبد املكل بن أ يب القامس عبد هللا بن أ يب  ( سنن الرتمذ  أ روهيا بلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن ابن طربزذ 81

سهل الكريخ  عن أ يب لامر محمود بن محمد بن القامس اأ زد   وأ يب بكر أ محد بن عبد الصدد الظوريج  وأ يب ضرص عبد العزنز بن أ محد 

ل اجلزء اأ خري  وهو أ ول مناقب ابن عباس ريض هللا ع هنام  فسدع  الكريخ من أ يب املظظر ادلهان الهرو  قالوا الهرو  الرتاييق ساملا اإ

اور مجيعا: أ خربان أ بو محمد عبد اجلبار بن محمد املروز   قال: أ خربان الش يخ الثقة اأ مني أ بو العباس محمد بن أ محد بن حمبوب بن فضل الت

مام الرتمذ  رحـد  هللا تعاىل.   احملبويب  قال: أ خربان هبا مؤلظها الإ

هور: املاء الطاهر املطهر ايذ  نرفع احلدث ونزيل النجس  وهو مظتوح "الطاء" وأ ما الطهور: بلضم فالتطهر  وهو املراد يف هذا ( الط 83

 (. 181/ 3احلديث  كذكل الُوضوء والَوضوء  بلظتح والضم مثهل )جامع اأ صول 

 (. 3/181مع اأ صول ( غلول: املال احلرام  واصهل الرسقة من مال الغنمية قبل القسدة )جا81
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يف الطهار  بب وووب الطهار   وابن ماج   111(  وأ خرج  مسمل 6( الرتمذ : يف الطهار  بب ما جاء: ل تقبل صال  بغري طهور )81

 (. 181/  6( من طريق قتيبة بن سعيد  وأ بو عواض  )1/616  البهيقي )111

لب عبد املطلب بن محمد بن ليل القبيطي  عن أ يب زرلة طاهر بن محمد بن ( سنن النسايئ أ روهيا بلس ند اإىل احلجار  عن أ يب طا83

طاهر املقديس  عن أ يب محمد عبد الرمحن بن أ محد ساملا  عن القايض أ محد الكسار  قال: أ خربان أ بو بكر أ محد بن محمد الينور  احلافظ  

مام أ محد بن شعيب النسايئ رحـد  هللا تعاىل  . قال: أ خربان هبا مؤلظها الإ

 ( معىن الَوضوء: بلظتح  املاء ايذ  يس تعدل لرفع احلدث. 81

( يف 6/16  يف الطهار   واملوطأ  )113( يف الوضوء  ومسمل رمق 111/  6( يف الطهار   وروا  البخار  )1 -1/  6( النسايئ )11

مام أ محد يف املس ند )( يف الطهار   و 11يف الطهار   والرتمذ  رمق ) 613– 611– 618الطهار   وأ بو داود رمق  – 138– 116/ 1الإ

113 –813 –311 – 311 .) 

ىل أ يب زرلة طاهر بن محمد بن طاهر احلافظ  عن أ يب منصور محمد بن احلسني بن الهيمث املقر   عن 16 ( سنن ابن ماج  أ روهيا بلس ند اإ

براهمي بن سلدة  مام أ يب عبد هللا بن أ يب طلحة القامس بن أ يب املنذر اخلطيب  عن أ يب احلسني ليل بن اإ بن حبر القطان  عن مؤلظها الإ

 ماج  القزويين رحـد  هللا تعاىل. 

 ( القاموس ورشح : /موج/ 11

( 661/  3  والنسايئ )6811كتاب الاعتصام بلكتاب والس نة بنحو   ومسمل  1133( وروا  البخار  6/8( سنن ابن ماج  )18

مام امحد )1111والرتمذ    (. 1/133  والإ

مام 666 –661/ 3يف الظضائل  والنسايئ ) 6881يف احل   ورمق  6881( وروا  مسمل رمق 6/8( سنن ابن ماج  )11 ( يف احل   والإ

 (. 131 – 1/113أ محد )

مام ماكل بلس ند اإىل احلافظ ابن رجر  عن املس ند املعدر معر بن حسن بن أ ميةل املراغي  عن عز ادلنن الظارويث  عن أ يب 13 ( موطأ  الإ

براهمي بن حيىي بن أ يب حافظ املكنايس  عن أ يب عبد هللا احلسني بن أ محد بن سعيد بن رزقوي   عن أ يب عبد هللا أ محد بن محمد  ااحاق اإ

بن عبد هللا بن غلبون اخلولين  عن أ يب معرو عامثن بن أ محد القيجاطي  عن أ يب ليىس حيىي بن عبد هللا بن حيىي بن حيىي بن حيىي  عن 

مام احلافظ احلجة ماكل بن أ نس ريض هللا عن . مع أ بي  ا  بن مروان عبيد هللا بن حيىي  عن أ بي  حيىي بن حيىي املصدود  اللييث  عن الإ

 ( ُأمرُت: بضم التاء وفتحها. 11

 (. 111( أ   قبل أ ن ترتظع ل ى اجلدر. )الظضل املبني  ص/11

 (. 111 – 113/  6( والنسايئ )811( وأ بو داود رمق )166 – 161( ومسمل رمق )1/ 1( وروا  البخار  )1-8/  6( املوطأ  )13

 ( ما أ لف كتاب يف احلديث. 11

( مس ند أ يب حنيظة  ومن طريق هذ  الرواية اإىل القايض زرراي  عن عبد السالم بن أ محد البغداد   عن الفر  أ يب طاهر بن 31

نت احلافظ أ يب بكر الباقدار   عن أ يب اخلري محمد بن أ محد الباغباين  الكويك  عن أ م عبد هللا زينب بنت الكامل املقدس ية  عن جعيبة ب 
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مام أ يب محمد عبد هللا بن محمد بن  عن أ يب معرو عبد الوهاب بن أ يب عبد هللا محمد بن حيىي بن مند   عن أ بي  احلافظ  عن خمرج  الإ

مام اأ عظم يعقوب احلاريث  عن أ يب الظضل وعظر بن محمد بن أ محد بن الوليد  عن محمد  بن حيىي اأ زد   عن الهياج بن بسطام  عن الإ

 أ يب حنيظة ريض هللا عن . 

مام أ بو حنيظة يف مس ند  )جامع املساضيد للخوارزيم( ج36 عن أ نس ريض هللا عن  قال  1/116  الرتمذ  113/ ص  6( أ خرج  الإ

ك التكبري  اأ وىل كتب هل براءاتن: براء  من النار وبراء  من رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: "من ص ى هلل أ ربعني يوما يف واملة يدر 

عن أ نس قال: قال رسول هللا ص ى هللا للي  وسمل: "من ص ى أ ربعني صباحا  61/133النظاق." وأ خرج  اخلطيب البغداد  يف اترخي  

 صال  الظجر وعشاء اأ خر  يف واملة أ عطا  هللا براءتني من النار وبراء  من النظاق". 

( ما أ فرد كتاب للحديث. مس ند الإمام الشافعي بلس ند اإىل الظخر ابن البخار   عن القايض أ يب املاكرم أ محد بن محمد اللبان  وأ يب 31

وعظر محمد بن أ محد الصيدلين  عن أ يب ليل احلسن بن أ محد احلداد  عن احلافظ أ يب ضعمي أ محد بن عبد هللا اأ صهباين  عن أ يب العباس 

دريس الشافعي ريض هللا عن . أ محد بن ي مام اأ عظم محمد بن اإ  عقوب اأ مص  عن الربيع بن سلامين املراد   عن الإ

 . 8/31( هكذا يف اأ صول: أ محد بن يعقوب. وقال حمقق الظضل املبني: محمد بن يعقوب. اعامتدا ل ى تذرر  احلظاظ 38

ذا مل نكن مطهرا فليس بطهور. طهو 31 ر ل ى وزن فعول  من أ بنية املبالغة  فك ن هذا املاء قد انهتىى يف طهارت  ( هو الطاهر املطهر  فاإ

 . 1/18اإىل الغاية. جامع اأ صول 

مام الشافعي 33 مام ماكل يف املوطأ  6/61( مس ند الإ   11يف الطهار   والرتمذ  رمق  38يف الطهار   وأ بو داود رمق  6/11  وروا  الإ

مام أ محد   وهو حديث حصيح  ومس ن6/611والنسايئ   6111  وابن حبان 833  وأ خرج  ابن ماج  رمق 6/631  وادلاريم 1/181د الإ

 من حديث جابر. 

مام أ محد  أ روي  بلس ند اإىل ش يخ الإسالم زرراي  عن العز بن عبد الرحمي  عن أ يب العباس أ محد اجلويخ  عن أ م محمد 31 ( مس ند الإ

  عن أ يب القامس هبة هللا الشيباين  عن أ يب احلسني المتميي  عن أ يب بكر أ محد زينب بنت ميك احلراضية  عن أ يب ليل حنبل الرصايف

مام املبجل أ محد بن حنبل ريض هللا عن .  مام أ محد بن حنبل  عن أ بي  الإ  القطيعي  عن عبد هللا بن الإ

مام أ محد ( يف النسخ الثالثة اخملطوطة والظضل املبني )بعقاب( ويف نسخة )ن( اخملطوطة )بعقاب ( وكذ31  . 6/1كل يف مس ند الإ

مام أ محد 33 وهو حديث  1113  وابن ماج  8131- 1611  والرتمذ  1883  وأ خرج  أ بو داود يف السنن 1-1-3-6/1( مس ند الإ

ويف هذا احلديث ويد  6/111حصيح  وس يورد  املؤلف يف الكتاب الثالث عفر )مس ند عبد بن محيد( واضظر هتذيب الهتذيب 

 الإس ناد. 

مس ند ادلاريم  بلس ند اإىل احلجار  عن أ بن }..{ قال: أ خربان أ بو الوقت  قال: أ خربان أ بو املظظر  قال: أ خربان أ بن محوي   قال:  (31

مام ادلاريم رحـد  هللا تعاىل.   أ خربان ليىس بن معر السدرقند   قال: أ خربان مؤلظ  الإ

 . 3/111محمد بن عبد الرمحن( والتصحيح من هتذيب الهتذيب  ( يف النسخ اخملطوطة واملطبولة )أ بو محمد عبد هللا بن11
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( يف أ صل اأ ربعني العجلوضية اخملطوطة واملطبولة )ميرس  بن معبد( ويف مطبوع مس ند ادلاريم )سري  بن معبد( والكهام حتريف  16

ريمه  وروى عن  وريع بن اجلراح صواب  )مرس  بن معبد( وهو اللخدي الظلسطيين  روى عن انفع  والوضني بن عطاء  والزهر  وغ

 . 11/1111والوليد بن الن ر وغريهام  هتذيب الكامل 

 ( وكف دمع عيني : تقاطر )الهناية يف غريب احلديث / وكف/(. 11

 ( يف نسخة )ِلحي (. 18

عبد  وروى عن  عبد هللا . أ ما توثيق الس ند: فالوليد بن الن ر الرميل: روى عن بشري بن طلحة  ومرس  بن م 1-6/8( سنن ادلاريم 11

بن عبد الرمحن السدرقند  وأ بو زرلة ادلمشقي  وعبد هللا بن محمد اجلعظي  وذرر  ابن حبان يف الثقات  وروى هل أ بو داود  وأ ما الوضني 

س ناد  ( وأ ما مرس  فقد يبق التعريف ب . واحلدي1/811بن عطاء اخلزاعي ادلمشقي فقال عن  ايذهيب: ثقة وضعظ  بعضهم )الاكشف  ث بإ

 اإىل الوضني ل بأ س ب  وهو مرسل. 

( مس ند أ يب داود الطياليس أ روي  بلس ند اإىل احلافظ ابن رجر  عن أ يب هرنر  بن ايذهيب  عن حيىي بن محمد  عن أ يب الظضل 13

براهمي بن ضـهشل  عن عبد  هللا بن وعظر بن فارس  اهلدداين  عن أ يب طاهر السلظي  عن محمد بن عبد اجلبار الربساين  عن احلسني بن اإ

مام أ يب داود سلامين بن داود الطياليس رحـد  هللا تعاىل.   عن يونس بن حبيب العجيل  عن الإ

كام ذرر ابن رجر وغري   وأ ما ما ذرر  املؤلف العجلوين من أ ن النوو   –( الطياليس: هو سلامين بن داود بن اجلارود من غري خال  11

منا هو أ بو الوليد الطياليس  وامس  هشام بن عبد رحـد  هللا ذرر أ ن امس  هشا ررام بلقيام( اإ م بن عبد املكل يف كتاب  )الرتخيص يف الإ

 املكل. 

 ( لكدة )قال( زايد  من املطبولة وليست يف النسخ اخملطوطة. 11

مام أ محد رمق / 1( مس ند أ يب داود الطياليس ص13 ب ما جاء يف الصال  عند يف الصال  ب 111  والرتمذ  31-11-1  وأ خرج  الإ

س ناد  احلافظ 1131  وحس نة الرتمذ  وابن لد   وحصح  ابن حبان 1331 – 1338يف التظسري  وابن ورنر  8111التوبة و    ووود اإ

  وابن ماج  6316  وأ بو داود يف كتاب الصال  1/636ابن رجر يف هتذيب يف ترمجة أ سامء بن احلمك  وأ خرج  البغو  يف رشح الس نة 

 . 6813أ بواب الصال   يف

مام عبد بن 11 براهمي بن خرمي الشايش  قال: أ خربان مؤلظ  الإ ( مس ند عبد بن مُحيد أ روي  بلس ند اإىل أ يب محمد بن محوية  قال: أ خربان اإ

 مُحيد رحـد  هللا تعاىل. 

مام ايذهيب: ويقال: الكيش  تويف س نة 11 ال ايقوت امحلو  يف معجم البدلان: رس: (. وق61/183هـ. )سري أ لالم النبالء  111( قال الإ

 مدينة بأ رض الس ند مشهور  ذررت يف املغاز . 

مام أ محد يف 1113  وابن ماجة رمق 1883  وأ بو داود رمق 8131  الرتمذ  رمق 6( املنتخب من مس ند عبد بن مُحيد  رمق 16   والإ

س ناد  قو  وقد أ طال احلافظ ابن رجر يف هتذيب الهتذيب1املس ند  الالكم ل ى هذا احلديث ونس ب  لصحيح ابن  113-6/111   واإ

 خزمية وقال: هذا احلديث ويد الإس ناد. وقد تقدم هذا احلديث بلكتاب العارش. 
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مام احلارث بن أ يب 11 ( مس ند احلارث بن أ يب أ سامة أ روي  غ ى أ يب ضعمي اأ صهباين عن أ يب بكر أ محد بن يوسف بن خالد  عن مؤلظ  الإ

 . أ سامة رحـد  هللا

مام أ محد 3/613  والنسايئ 1136يف الإميان  وأ بو داود رمق  11يف الإميان  ومسمل رمق  36 – 6/31( روا  البخار  18   ومس ند الإ

1/618 . 

( مس ند الزبار بلس ند اإىل احلافظ ابن رجر  عن أ محد املقديس  عن حيىي بن محمد بن سعيد  عن وعظر بن ليل  عن محمد بن عبد 11

حل ريم  عن عبد الرمحن بن عتاب  عن القايض سلامين بن خلف  عن القايض محمد بن أ محد بن حيىي بن مظرج  عن محمد الريق الرمحن ا

مام أ يب بكر الزبار رحـد  هللا تعاىل.   املعرو  بلصدوت  عن الإ

 ( عن عقب  بن لامر. 118  )  وأ خرج مسمل حنو 6برمق  6/1  وأ خرج  امحليد  1( مس ند الزبار املسدى بلبحر الزخار رمق 13

( مس ند أ يب يع ى الـدوصيل بلس ند اإىل الظخر ابن البخار   عن أ يب روح عبد الـدعز بن محمد الهرو   عن متمي بن أ يب سعيد 11

مام أ بو يع ى  اجلرجاين  عن أ يب سعيد محمد بن عبد الرمحن الكنجرود  قال: أ خربان محمد بن أ محد بن حـددان  قال: أ خربان مؤلظ  الإ

 الـدوصيل رحـد  هللا تعاىل. 

براهمي بن عبد هللا بن حامت الهرو  )اضظر هتذيب 6/13( مس ند أ يب يع ى الـدوصيل 11 براهمي( من الس ند وهو: اإ   وفي  سقط لظظ )اإ

  وأ بو 6/1ند   وأ محد يف املس  311( وأ ما منت احلديث فهل شواهد مهنا ما أ خرج  الزبار يف مس ند  رمق 81/113  611-661/ 1الكامل 

س ناد  روثر وهو مرتوك )مجمع 61بكر الـدروز  يف مس ند أ يب بكر الصديق رمق  س ناد  قو . وقال الهيمثي يف رواية أ يب يع ى: يف اإ   واإ

 (. 6/63الزوائد 

مام ابن حبان ( حصيح ابن حبان بلس ند اإىل متمي بن أ يب سعيد اجلرجاين  عن ليل بن محمد الس نجاين  عن محمد هارون  عن مؤلظ  الإ 13

 رمح  هللا تعاىل. 

 (. 881( يف النسخ اخملطوطة )الـدقديس( وهو خطأ  )الظضل الـدبني 11

 الشد  يف الفراب.  -( ادلبء: بلضم والتشديد: القرع اكضوا ينتبذون فهيا  31

 الـحنـمت: ِورار مدهوضة خ ر اكضت حتدل امخلر فهيا. 

 في . النقري: أ صل النخةل ينقر وسط  مث ينبذ 

 الـدقري: الولاء الـدطيل بلقار. )الهناية يف غريب احلديث(. 

  وأ بو داود 1166  والرتمذ  61  ومسمل 318  البخار  6/6  والتقاس مي واأ ضواع 631( الإحسان يف تقريب حصيح ابن حبان رمق 36

مام أ محد 3/611  والنسايئ 8111  . 6/113  والإ

 جار  عن احلافظ خفر ادلنن بن البخار   عن الش يخ حميي ادلنن بن عريب الطايئ رمح  هللا تعاىل. ( مشاك  اأ ضوار بلس ند اإىل احل31

مام أ محد يف املس ند 1133( مشاك  اأ ضوار لبن عريب  وروا  مسمل 38  . 1111  وابن ماجة 1/816  والإ
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ىل ابن طربزد  عن أ يب بكر محمد بن عبد البا31 براهمي بن معر الربميك  عن أ يب ( سنن أ يب مسمل الكيش وبلس ند اإ يق  عن أ يب اإاحاق اإ

براهمي بن أ يوب بن انرش الزبار  عن أ يب مسمل الكيش مؤلظها رمح  هللا تعاىل.   محمد عبد هللا بن اإ

 ( يف الظضل املبني )اجلنيد ( ووقع يف بعض النسخ )اجلند ( وهو حتريف. 33

نسان أ و دابة أ و طا31  ئر أ و غري ذكل ومجعها عوايف. ( العافية: لك طالب رزق من اإ

مام أ محد 31  – 3111 – 3118 – 3111  وابن حبان 6811  والرتمذ  1/111  وادلاريم 831– 868– 811 8/811( روا  الإ

 وهو حديث حصيح.  3113

ىل احلافظ ابن رجر  قال: أ ضبأ ان هبا معر بن سلامين الباليس  عن محمد بن أ يب33 بكر بن أ محد بن عبد  ( سنن سعيد بن منصور بلس ند اإ

ادلامئ  عن جد   عن مسعود بن ليل بن عبد هللا بن اندر الصظار  قال: أ خربان أ بو محمد عبد الوهاب بن املبارك اأ مناطي  قال: أ خربان 

ل  السجز   أ بو الظضل أ محد بن احلسني بن خريون الباقالين  قال: أ خربان أ بو ليل احلسن بن شاذان  قال: أ خربان دلل  بن أ محد بن دل

 قال: أ خربان محمد بن ليل بن زيد الصائغ  قال: أ خربان سعيد بن منصور مؤلظها رمح  هللا تعاىل. 

منا هو من الطبعة اأ وىل. 31  ( ما بني قوسني ليس يف الـدخطوطة  واإ

 . 6/181أ يب شيبة خمترصا   وابن 6/81  والبهيقي 838  وأ خرج  ابن خزمية خمترصا 311( أ خرج  أ بو داود حنو هذا الس ياق رمق 11

 وهو حصيح.  111  وأ خرج  أ بو داود من طريق أ خر 631وثيت من غري هذا الوج  عن الرتمذ  يف سنن  

ىل ش يخ الإسالم  عن العز بن الظرات  عن التاج الس بيك  عن احلافظ مشس ادلنن أ يب عبد هللا 16 ( مصنف ابن أ يب شيبة بلس ند اإ

ـامز ايذهيب  عن الشدس القريم  عن عبد احلافظ بن طرخان  عن أ يب عبد القادر  عن سعيد بن أ محد  محمد بن أ محد بن عامثن بن قاي

 عن مؤلظ  رمح  هللا تعاىل. 

مام أ محد 813  ومسمل 111 – 611  أ خرج  البخار  6/6( املصنف لبن أ يب شيبة 11   3  وأ بو داود رمق 131 - 616 – 8/11  والإ

 . 113  وابن ماجة 6/11  والنسايئ 3والرتمذ  رمق 

( سنن البهيقي وبلس ند اإىل حميي ادلنن بن عريب  عن أ يب القامس بن عسارر  عن عبد هللا ابن محمد بن أ يب بكر أ محد احلسني البهيقي  18

  تعاىل. عن جد  احلافظ أ يب بكر أ محد بن احلسني بن ليل بن موىس بن عبد هللا البهيقي النيسابور   اخلرسوورد  مؤلظها رمح  هللا

 اخلرسوورد: نس بة اإىل خرسوورد قرية بـبهيق. 

 ( يف الـدطبوع من اأ ربعني العجلوضية: )أ خري( والتصحيح من اخملطوطات والسنن للبهيقي. 11

س ناد  حصيح ل ى 1611  وابن ماجة 88 – 3/81  وحصيح ابن حبان 1/1  وأ خرج  احلامك 113 – 111/ 3( سنن البهيقي 13   واإ

 رشط مسمل. 

 ( اترخي ابن عسارر  بلس ند اإىل الش يخ حمىي ادلنن بن عريب  مؤلظ  ابن عسارر رمح  هللا تعاىل. 11
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 ( بب الطاق: مـحةل ربري  ببغداد بجلاضب الفريق. 11

13 "  ( يف الظضل الـدبني:"قرأ  ليلَّ

 . 3/16  مـخترص ابن منظور 816( اترخي دمشق لبن عسارر الـدخطوط د/ق 11

 دة )اخل ر( اإىل لكدة )اخل ر( يف الصظحة الثاضية من معجم الطرباين اأ وسط  والبايق من اترخي ابن عسارر. ( من لك611

  616 – 6/681  واخلطيب البغداد  يق اجلامع أ خالق الراو  وأ داب السامع 111 – 1/111( أ خرج  الطرباين يف اأ وسط 616

  لكهم من طريق زرراي بن حيىي الوقار ب   ووثق  ابن حبان 6/111لبن عراق وابن لد : واحلديث موضوع بطل  وتنـزي  الفريعة 

 . 631هـ أ و  631وحسن القول في  تلديذ  أ بو زرلة توىف لام 

ذا كرث يف اخلطأ  والباطل الكم . 611  ( الـدهذار: اإ

 ( الاقتصاد يف الشئ: ضد الإفراط  وهو ما بني الإرسا  والـتقتري. 618

 ( أ   عقال. 611

 ( الاضدلث: التقدم بال فكر  ول روية )الهناية / ولث( 613

 ( التعسف: عسف عن الطريق بعسف: مال ولدل )القاموس / عسف( 611

 ( الاقتحام: حقم يف اأ مر حقوما  روىم بنظس  في  جفأ   بال روية. )القاموس/ حقم( 611

 أ   شهوت  وحاوت .  ( النـهدة: بلوغ اهلدة يف الشئ )القاموس/هنم( وقال القامسي:613

( يف اأ صل: )وبر ( يف هامش الـدخطوط: ظ )وبهل( وقال القامسي: لعهل وبهل أ و بوار   فاإن البوار مل أ جد هل يف القاموس ورشح  611

 معىن يناسب املقام. أ  هـ. والبوار: الـهالك. 

حيىي بن يوسف الـدرص   عن أ يب احلسن ل ى بن هبة ( اترخي ابن معني وبلس ند اإىل احلافظ ابن رجر  عن اإاحاق التنويخ  عن 661

هلل بن الـجدزب   عن أ يب طاهر السلظي  عن محمد بن أ محد الراز   عن ليل بن محمد الظاريس  عن أ يب أ محد عبد هللا بن محمد الـدظرس  

مام حيىي بن معني رمح  هللا تعاىل.   عن أ يب بكر أ محد بن ليل الـدروز   عن مؤلظ  الإ

: 811  وقال القامسي يف الظضل الـدبني ص 1/131  واضظر مجمع الزوائد 11/3  والطرباين يف الكبري 161رخي حيىي بن معني رمق ( ات666

 رأ يت يف معد  القار  خترجي حيىي بن معني الـدذرور  عن الطرباين يف املعجم الكبري مث قال: قال ش يخنا زنن ادلنن: ول يصح هذا احلديث

س ناد  ابن   لـهيعة. أ . هـ. فظي اإ

 ( كتاب الشظا وبلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن أ يب احلسن حيىي بن محمد الصائغ  عن مؤلظ  القايض عياض رمح  هللا تعاىل. 661

 (.  6/13( أ   هميأ  للرروب برسج  وجلام . )نس مي الرايض 668
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ل من حديث عبد الرزاق  وروا  وقال: حديث حسن غر  8686و  8681  وروا  الرتمذ  68 – 61( الشظا ص 661 يب ل ضعرف  اإ

مام امحد بلس ند ضظس  يف املس ند   8111وفي  زايد  )لريرب ( بعد قوهل ملجام  وقد ثيت احلديث برواايت طويةل يف البخار   8/611الإ

 . 6/116  والنسايئ 611ومواضع أ خرى  ومسمل 

مام ادلردنر: هذا مما تستبعد  النظوس. )ال663  ( 831ظضل الـدبني ( قال الإ

 . 6/11( نس مي الرايض يف رشح شظاء القايض عياض 661

 ( يف نس مي الرايض: )لتأ سف( 661

ىل احلجار  عن اأ ضـجب بن أ يب السعادات امحلايم  عن أ يب منصور محمد بن اإسامعيل بن عوف   عن 663 ( رشح الس نة للبغو  وبلس ند اإ

مام البغو  رمح  هللا تعاىل.   مؤلظ  الإ

 . 18  وس بق خترجي  ص 6/3( رشح الس نة 661

( كتاب الزهد لبن املبارك: وبلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن ابن طربزد  عن أ يب غالب أ محد ابن احلسن بن البنا  عن احلسن 611

وز   عن مؤلظ  بن ليل اجلوهر   عن أ يب بكر محمد بن اإسامعيل الوراق  عن حيىي بن محمد بن صالد  عن احلسني بن احلسن الـدر 

مام ابن املبارك رمح  اهل تعاىل.   الإ

 ( زاد بعد  يف كتاب الزهد: قال ابن صالد: معنا  ل ينام عن . 616

عن سويد  وأ خرج  الطرباين يف  6813  احلديث 6/161  وأ خرج  النسايئ يف السنن الكربى 6161رمق  111( الزهد والرقاق ص 611

 : أ خرج  النسايئ وهو حديث حصيح. 1/883  وقال ابن رجر يف الإصابة 8/111د   وروا  أ مح1/613املعجم الكبري 

( ضوادر اأ صول للحكمي الرتمذ : وبلس ند اإىل احلافظ ابن رجر  عن أ يب احلسن ليل بن أ يب الـدجد عن سلامين بن محز   عن ليىس 618

ل محمد بن ليل بن سعيد بن الـدطهر  عن أ يب اإاحاق البويق  بن عبد العزنز  عن أ يب سعد عبد الكرمي بن محمد السدعاين  عن أ يب الظض

 عن أ يب بكر محمد بن عبد الرمحن الـدقر   عن أ يب ضرص الكند   عن مؤلظ  احلكمي الرتمذ  رمح  هللا تعاىل. 

هذا حديث  وقال: 8111  والرتمذ  8363  وابن ماجة برمق 8313  وأ بو داود رمق 1111  وأ خرج  مسمل 1( ضوادر اأ صول ص 611

مام أ محد يف املس ند 161  وابن الس ين يف معل اليوم والليةل رمق 333حسن  والنسايئ يف معل اليوم والليةل رمق    813 – 1/111  والإ

8/133  3/181 . 

مام الطرباين رمح  هللا تعا613 ىل أ يب بكر محمد بن عبد هللا بن ريذ   عن مؤلظ  الإ  ىل. ( كتاب ادللاء للطرباين وبلس ند اإ

( يف النسخ اخملطوطة: "جامع" ويف طـ: "جامعا" فبالرفع ل ى أ هنا صظة لكتاب  وبلنصب ل ى أ هنا حال من التاء أ و من الهاء يف 611

 "الظت ". 

 . 11( سور  غافر / 611

 ( يف النسخ اخملطوطة: "قال" وكذكل يف الظضل الـدبني للقامسي  وما أ ثبـتـنا  من كتاب ادللاء. 613
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 1/111  وأ محد يف الـدس ند 316  وأ بو داود الطياليس 161  وأ خرج  البخار  يف اأ دب الـدظرد 1/131تاب ادللاء للطرباين ( ك 611

 . 6/116  وحصح  أ يضا احلامك 311  وحصح  ابن حبان 8313  وابن ماج  6111  وأ بو داود 8111  والرتمذ  111 - 116 –

ىل الظخر بن البخار   عن ابن طربزد  عن أ يب منصور عبد الرمحن بن محمد ( )اقتضاء العمل العدل( للخطيب البغدا681 د   بلس ند اإ

 القزاز  عن مؤلظ  أ يب بكر أ محد بن ليل بن اثبت بن أ محد بن همد  اخلطيب البغداد  رمح  هللا تعاىل. 

ت  من نسخ  والـدقرر يف العربية أ ن )ما( : كذا بأ لف بعد )ما( يف بعضها هنا فامي رأ ي 118( قال القامسي يف الظضل الـدبني ص 686

ذا دخل للهيا حر  اجلر حتذ  أ لظها ختظيظا لكرث  الاس تعامل  وفرقا بيهنا وبني )ما( املوصوةل  ويستـثين حنو )مباذا فعل ت( الاس تظهامية اإ

ا كذا يف )منافع اأ خيار( واحلق أ ن هذا أ ض  ملا ررب )ما( الاس تظهامية مع )ذا( اكن أ لظهام يف الوسط فأ شتهبت الـدوصوةل فمل حتذ  أ لظه

ل فقد ثبتت اأ لف يف غري ما حديث. )اضظر مغين اللبيب ص /   (. 818احلذ  اغليب  واإ

  66/611وقال: حديث حسن حصيح  والطرباين يف املعجم الكبري  1161 – 1163  أ خرج  الرتمذ  1 – 6( اقتضاء العمل والعدل 681

 . 6/111واملعجم الصغري 

ىل الظخر بن البخار   عن ابن اجلوز  احلنبيل  حيىي بن اثبت ابن بندار  عن مؤلظ  احلافظ أ يب 688 ( مس تخرج الإسامعييل وبلس ند اإ

سامعيل بن العباس الإسامعييل رمح  هللا تعاىل.  براهمي بن اإ  بكر أ محد بن اإ

  هكذا يف أ كرث الرواايت. ويف رواية بلنصب ل ى أ ض  : "واكن أ وود ما نكون" هو برفع أ وود6/86( قال ابن رجر يف فتح البار  681

 خرب اكن. 

مام أ محد يف 611  والرتمذ  يف الشامئل 1813  ومسمل برمق 1111 – 8331 – 8111 – 6111/  3( أ خرج  البخار  برمق 683   والإ

 . 6/818الـدس ند 

د بن أ يب الرباكت بن أ يب بكر الـجوهر  يعر  بحلاكك  عن ( مس تدرك احلامك وبلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن أ يب عبد هللا محم681

مام احلافظ أ يب عبد هللا محمد بن  أ يب سعيد عبد الوهاب بن احلسني بن عبد هللا الكرماين  عن أ يب بكر خلف الشرياز   عن مؤلظ  الإ

 بحلامك رمح  هللا تعاىل. عبد هللا بن محمد بن محدوية بن ضعمي بن احلكمي الضبـي الطهقاين النيسابور  املعرو  

( الظرج بعد الشد  لبن أ يب ادلضيا  وبلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن ابن قدامة  عن أ يب الظتح بن البطي  عن شهد  الاكتبة  681

مام احلافظ ابن أ يب  ادلضيا رمح  عن احلسني بن أ محد بن طلحة  عن محمود بن معر العسكر   عن أ يب احلسن ليل بن الظرج  عن مؤلظ  الإ

 هللا تعاىل. 

  وابن عسارر يف 1/111  وشعب الإميان 6111  ومن طريق  البهيقي يف اأ داب 6/61( أ خرج  ابن أ يب ادلضيا يف الظرج بعد الشد  683

 ب  وروى بلظظ: "اضتظار الظرج بلصرب عباد " أ خرج  ابن مجيع الصيداو  يف معجم ش يوخ  ص 631/ ق 61اترخي دمشق اخملطوط 

  8311 – 8316  ورو  بلظظ: "أ فضل العباد  اضتظار الظرج" أ خرج  الرتمذ  يف سنن  11  والقضاعي يف مس ند الشهاب 811

: هكذا روى حامد بن واقد هذا احلديث وحامد ليس بحلافظ  وروى أ بو 8111  وقال الرتمذ  11  وادللاء 61133والطرباين يف الكبري 

عن حكمي بن خبـري  عن رجل  عن النيب ص ى هللا للي  وسمل  وحديث أ يب ضعمي أ ش ب  أ ن نكون أ حص. ضعمي هذا احلديث  عن اإرسائيل  

 انهتىى. 
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ىل الظخر بن البخار   عن أ يب الظتوح محمد بن أ يب سعيد البكر  النيسابور  الصويف  عن أ يب سعد 681 ( مس تخرج أ يب عواضة بلس ند اإ

هوازن القشري   عن أ يب محمد عبد امحليد بن عبد الرمحن البحري   عن أ يب ضعمي عبد املكل  هبة الرمحن بن عبد الواحد بن عبد الكرمي بن

مام أ يب عواض  رمح  هللا تعاىل.   بن احلسن الإسظرائـيين  عن مؤلظ  الإ

 . 6/81( يف اأ صول: "وزرراي عن حيىي بن أ سد" والتصحيح من مس ند أ يب عواضة 611

 1111  وأ بو داود 13 – 11 – 31 – 33  ومسمل 1163 – 6116 – 311 – 31  البخار    وأ خرج6/81( مس ند أ يب عواضة 616

 . 1311 – 1313  وابن حبان يف حصيح  813 – 1/816  وأ محد يف الـدس ند 111  والنسايئ 6111 – 6113  والرتمذ  1113 –

مام احلافظ أ يب ضعمي رمح  هللا تعاىل. ( الـحلية أ يب ضعمي بلس ند اإىل أ يب ليل احلسن بن أ محد احلداد  عن مؤلظها ا611  لإ

 . 61/111  وتـهذيب الكامل 6/1( يف اأ صول: "النخعي" والتصحيح من حلية اأ ولياء 618

 ( يف اأ صول: "أ يب ِمنور" والتصحيح من احللية. 611

تـحافات السنية   وأ خرج  الطرباين يف الكبري  واحلكمي الرتمذ  يف النوادر  والـدناو 6/1( حلية اأ ولياء 613   وهل شاهد عند 83  يف الإ

مام أ محد يف الـدس ند 61/13الطرباين عن ابن عباس. قال الـهيمثي رجاهل ثقات )معجم الزوائد    وروى أ بو داود صدر  8/181( وروا  الإ

مام أ محد حنو  من حديث معاذ بن أ ن1136من حديث أ يب أ مامة الباهيل يف كتاب الس نة  احلديث   . 8/111س الـجهنـي   وروى الإ

مام الس يوطي رمح  هللا تعاىل. 611  ( وياد الـدسلسالت أ روهيا بلس ند اإىل البدر محمد الغز   عن مؤلظها الإ

 . 181( يف اأ صول: "الظريض" والتصحيح من الظضل الـدبني ص 611

 161 – 6/168خار  يف التارخي الكبري   ورحج الب1/811  وأ محد يف الـدس ند 1131( أ خرج  مسمل دون ذرر تسلسل الـدشابكة 613

 . 8/111  6/11  واضظر تظسري ابن كثري 1616وقظ  ل ى أ يب هرنر  عن كعب  وأ خرج  ابن حبان يف حصيح  

( كتاب ايذرية الطاهر  بلس ند اإىل القايض زرراي  عن محمد بن مقبل احلليب  عن محمد بن ليل الـحراد   عن الفر  عبد املؤمن 611

عن أ يب احلسن بن الـدقري  عن احلافظ أ يب الظضل محمد بن انرص الساليم احلنبيل  بسامل  ل ى اخلطيب أ يب طاهر محمد بن  ادلمياطي 

هـ  بقراءت  ل ى أ يب الرباكت أ محد بن عبد الواحد بن الظضل بن الطيب بن عبد هللا الظرا  111أ محد بن محمد بن أ يب السظر اأ ضبار  س نة 

سامل  عن أ يب محمد احلسني بن رش يق العسكر   قال: حدثنا مؤلظ  أ بو اليفر محمد بن أ محد بن حامد اأ ضصار  هـ  ب  113بـدرص س نة 

 ادلوليب رمح  هللا تعاىل. 

 ( يف ط ونسخة مـخطوطة: سويد بن شعبة  والتصحيح من نسخة ن والظضل الـدبني. 631

 دبني أ ض : عبد هللا بن الـحسن. ( يف اأ صول: عبد هللا بن احلسني  وللق حمقق الظضل الـ 636

. اختلف العلامء يف حديث "رد الشدس لس يدان ليل ريض هللا عن " اختالفا ربريا مفن 611( ايذرية الطاهر : لدلوليب احلديث 631

مام أ محد وقال: ل أ صل هل. وتبع  ابن اجلوز  يف املوضولات  يف تنـزي   6/811  وكذكل ابن عراق6/833مثبت هل وان . مفدن ضظا  الإ

 . 1/818الفريعة  وابن كثري يف البداية والهناية 
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مام الطحاو  يف مشلك اأ اثر    والبهيقي يف دلئل النبو   والقايض عياض يف الشظا  واحلافظ الهيمثي يف مجمع 1/3وممن أ ثيت  وحصح  الإ

  3/668  والزرقاين يف رشح الـدواهب 6/833ضية   والقسطالين يف الـدواهب الدل1/633  وابن رجر يف فتح البار  3/111الزوائد 

 33  واضظر الـدنار الـدنيف ل القمي ص 111  والسخاو  يف الـدقاصد الـحس نة ص 6/881والس يوطي يف الل يلء الـدصنولة 

 والتطبيقات للي . 

د بن الـحسن بن زيد الكند  البغداد   ( كتاب ابن الس ين يف معل اليوم والليةل بلس ند اإىل الظخر بن البخار   عن أ يب المين زي638

عن احلسن سعد بن اخلري بن محمد بن سهل اأ ضصار   عن أ يب محمد عبد الرمحن بن أ محد بن احلسن ادلوين  بسامل  من أ يب ضرص أ محد 

بن الس ين رمح  هللا بن احلسني بن الكسار ادلينور   بسامل  عن مؤلظ  احلافظ أ يب بكر أ محد بن محمد بن اإاحاق ادلينور  الـدعرو  ب

 تعاىل. 

: عن ماكل عن لامر  ويف بعض النسخ: عن ماكل بن لامر  وهو سهٍو من الناخس  ولدم 111( قال القامسي يف الظضل الـدبني ص 631

ر ابن ماكل بن لام –بلتصغري  –اعتناء مبراوعة اأ صول الصحيحة  والصواب: عن ماكل بن لامر. قال يف التقريب وبري بن ضقري 

 احل ريم امحليص ثقة جليل مـخ رم  وأ بي  حصبة. 

  والزبار 168 – 161 - 113 – 636/ 11  والطرباين يف الكبري 363  وأ خرج  ابن حبان يف حصيح  رمق 1( معل اليوم والليةل ص 633

مام ا 61/11  قال الهيمثي يف مجمع الزوائد 8113يف كشف اأ س تار  س ناد  حسن  وهل شاهد أ خرج  الإ   وابن أ يب شيبة 1/611محد واإ

 من حديث عبد هللا بن برس مرفولا.  6/113  واحلامك 361  وحصح  ابن حبان 8118  وابن ماجة 8813  والرتمذ  61/816

 


